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ข้ อตกลงการใช้ บริการ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
ร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารในการใช้ บริการ Krungthai Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai
QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 คานิยาม
ให้ คาหรือถ้ อยคาต่อไปนี ้มีความหมายดังนี ้
1.1 “บริ ษัทบั ต ร” หมายถึง VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรื อ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรื อ CHINA UNIONPAY CO.,LTD. รวมทัง้
บริษัท หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร หรือ นิติบคุ คลอื่นใด ไม่วา่ จะจัดตังขึ
้ ้นภายในหรือภายนอกประเทศไทย ซึง่ เข้ าร่วมระบบธุรกิจบัตร (ซึง่ ต่อไปนี ้
จะเรียกว่า “บริ การทางการเงิน”) กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ในขณะที่ทาข้ อตกลงฉบับนี ้ และ/หรือที่จะเข้ าร่วมธุรกิจบัตร
กับธนาคารต่อไปในภายหน้ า
1.2 “บริษัทที่ออกบัตร” หมายถึง ธนาคาร บริษัท หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร สถาบันการเงิน และ/หรือนิติบคุ คลอื่นใด ที่ออกบัตร (ตามที่ได้ นิยาม
ไว้ ในข้ อ 1.5) และ/หรือบัตรร่วม (ตามที่ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 1.6) ซึง่ สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของบริษัทบัตร
1.3 “ร้ านค้ า” หมายถึง นิติบุคคล หน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรอื่นใดในประเทศไทย และ/หรื อเจ้ าของบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ซึ่งได้
ยื่นใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และได้ รับการอนุมตั ิให้ เป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้ และ/หรือเงื่อนไขอื่นใด
ตามที่ธนาคารกาหนด
1.4 “สมาชิกบัตร” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลซึ่งสมัครและได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นสมาชิกบัตร ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และบริษัทที่ออก
บัตร
1.5 “บัตร” หมายถึง บัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่า/มาสเตอร์ การ์ ด หรื อบัตรอื่นใดทุกประเภท ซึ่งออกโดยบริ ษัท/หน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ที่ออกบัตร โดย
ปรากฏชื่อเครื่ องหมายบริ การ หรื อโลโก้ ของบริ ษัท/หน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ ที่ออกบัตร ชื่อของสมาชิกบนบัตร และบัตรพร้ อมที่ จะใช้ ได้ โดยสมาชิก
บัตรลงลายมือชื่อบนส่วนที่กาหนดไว้ ในบัตร ซึง่ บัตรจะต้ องไม่ถกู ใช้ โดยบุคคลอื่นใดนอกจากสมาชิกบัตรที่ระบุบนบัตรนันเท่
้ านัน้
1.6 “บัตรร่ วม” หมายถึง บัตรอื่นๆ นอกจากบัตรมาตรฐานปกติของธนาคาร ซึง่ ออกโดยบริษัทที่ออกบัตร หรือบริษัทบัตร และไม่ปรากฏเครื่องหมายบริการ หรือโล
โก้ ของบริ ษัทที่ออกบัตร ในกรณีที่ร้านค้ าได้ สมัครเข้ าร่วมรับบัตรร่วม และธนาคารยอมรับการสมัครบัตรตามข้ อ 1.5 จะรวมถึง บัตรร่วมดังกล่าวด้ วย และการ
รับบัตรร่วม ให้ นาสัญญาพิเศษที่กาหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทบัตรมาใช้ บงั คับ
1.7 “สินค้ า” หมายถึง สินค้ า บริ การ และ/หรือสิทธิใดๆ ที่ร้านค้ าขายหรือให้ บริการแก่สมาชิกบัตร
1.8 “ทารายการขาย” หมายถึง วิธีการขายหรื อการให้ บริ การตามที่ ธนาคารและ/หรื อบริ ษัทบัตรกาหนด โดยร้ านค้ าจะต้ องนาส่งสินค้ าให้ แก่สมาชิกบัตร เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการรับชาระด้ วยบัตรจากสมาชิกบัตร โดยปราศจากการรับค่าตอบแทนโดยตรงจากสมาชิกบัตร
1.9 “ค่ าธรรมเนียมของร้ านค้ า” หมายถึง อัตราค่าธรรมเนียมที่ร้านค้ าตกลงชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการทางการเงินให้ แก่ธนาคาร
1.10 “บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากที่ร้านค้ าระบุไว้ ในใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร ในส่วนของ “การยินยอมให้ ถอน หรือโอนเงิน หรือหักบัญชีเงินฝาก”
ข้ อ 2 ร้ านค้ า
2.1 ร้ านค้ ารับทราบถึงข้ อสงวนสิทธิของธนาคารในการปรับปรุง ข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้ บริ การทางการเงิน ข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็ นร้ านค้ า
สมาชิกธนาคาร คูม่ ือร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และ/หรือเอกสารแนะนาวิธีปฏิบตั ิในการใช้ บริการประเภทต่างๆ ที่ธนาคารมอบให้ ไม่วา่ ข้ อใดข้ อหนึ่งหรือหลายข้ อ
ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวแก่ร้านค้ าล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขนันๆ
้ จะมีผลผูกพันตามที่ ธนาคาร
ระบุ ซึ่งร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่า บรรดาคู่มือ และ/หรื อ เอกสารดังกล่าวทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ หรื อที่จะมีต่อไปในภายหน้ านัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลง
ฉบับนี ้ด้ วย
2.2 ร้ านค้ าตกลงจะจัดส่งหลักฐาน หรื อเอกสารใดๆ ซึ่ง ธนาคารอาจเรี ยกให้ สง่ เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการอนุมตั ิให้ เป็ นร้ านค้ าสมาชิก ธนาคาร และรับทราบดี
ถึงข้ อสงวนสิทธิ์ของธนาคารที่จะไม่คืนใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคารและเอกสารประกอบการพิจารณาให้ แก่ร้านค้ าในทุกกรณี ไม่วา่ ร้ านค้ าจะได้ รับอนุมตั ิให้
เป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารหรื อไม่ก็ตาม โดยร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาและอนุมตั ิให้ เป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจโดยเด็ดขาด
ของธนาคารแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ต้องชี ้แจงเหตุผลแต่ประการใด
2.3 ร้ านค้ าตกลงจัดส่งหรือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ บตั รและ/หรือบริการทางการเงินแก่ ธนาคารทันทีเมื่อธนาคารร้ องขอ
2.4 ร้ านค้ ารับทราบและยอมรับข้ อตกลงที่เกี่ยวกับบริการทางการเงินระหว่างบริษัทที่ออกบัตรและสมาชิกบัตร และในกรณีที่ธนาคารร้ องขอให้ ร้านค้ าติดตังอุ
้ ปกรณ์
ใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริ มสนับสนุนการใช้ บตั ร และ/หรื อบริ การทางการเงิน ร้ านค้ ายินดีให้ ความร่วมมือและดาเนินการให้ โดยไม่มีเงื่อ นไขและจะไม่เรี ยกร้ อง
ค่าตอบแทน และ/หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะมีการตกลงเป็ นอย่างอื่น
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2.5 ร้ านค้ าจะต้ องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบัตร เช่น
(1) รูปแบบและลักษณะของบัตร หมายเลขบัตร บัตรยังไม่หมดอายุ และบัตรนันไม่
้ ถกู อายัด แจ้ งหาย ยกเลิก หรือระงับการใช้
(2) ตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบเป็ นคราวๆ ไป
2.6 ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบโดยทันที ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือพบบัตรที่มีลกั ษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) เกิดขัดข้ อง
(2) ข้ อความบนเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) แจ้ งให้ ”ติดต่อธนาคาร” หรือ “ยึดบัตร”
(3) หมายเลขบัตรไม่ถกู ต้ อง หมายเลขบัตรที่ถกู แจ้ งอายัด แจ้ งหาย ถูกเพิกถอน หรือระงับการใช้ โดยธนาคาร และ/หรือบริษัทบัตร และ/หรือบริษัทที่
ออกบัตร หรือไม่มีลายมือชื่อสมาชิกบัตร ปรากฏอยูด่ ้ านหลังของบัตร หรือมีเหตุอนั ควรน่าสงสัยว่าสมาชิกบัตร และ/หรือบุคคลอื่นใดมีพฤติกรรม
ทุจริต หรือมีผ้ ใู ช้ บตั รโดยทุจริต
(4) ตัวบัตรปรากฏให้ เห็นร่องรอยการแก้ ไข หรือเปลี่ยนตัวเลข หรือลายมือชื่อสมาชิกบัตร หรือข้ อความใดๆ บนบัตร
(5) เมื่อตรวจสอบลายมือชื่อบนใบบันทึกรายการขายเปรียบเทียบกับลายมือชื่อหลังบัตรแล้ ว พบว่าไม่ตรงกัน
(6) ตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 3 ค่ าธรรมเนียมและการจ่ ายเงินของร้ านค้ า
3.1 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบัตรทุกประเภท ตามที่ระบุไว้ ในใบสมัครร้ านค้ าสมาชิก ธนาคาร โดยธนาคาร
จะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3.2 ร้ านค้ าตกลงรับผิดชอบต่อธนาคารเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่ร้านค้ าอาจมีหรืออาจค้ างชาระอยูก่ บั ธนาคารอันเนื่องมาจากที่ร้านค้ า
ปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้ คู่มือร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และ/หรื อเอกสารแนะนาวิธีปฏิบตั ิในการใช้ บริ การประเภทต่างๆ ที่ ธนาคาร
มอบให้ โดยร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่ร้านค้ ามีอยูก่ บั ธนาคาร
เพื่อชาระหนี ้หรือค่าเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ร้านค้ าปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้
3.3 ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย สาหรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริการระบบการชาระเงินตามข้ อตกลงนี ้ ร้ านค้ าตกลงยินยอมและมอบอานาจให้ ธนาคาร ซึง่ รวมถึง
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องของธนาคาร (ต่อไปนี ้เรียกว่า “ผู้รับมอบอานาจ”) เป็ นผู้มีอานาจดาเนินการเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย สาหรับค่าธรรมเนียมการ
ใช้ บริ การระบบการชาระเงินที่ร้านค้ าต้ องจ่ายให้ แก่ ธนาคารในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดแทนร้ านค้ า โดยร้ านค้ าถือเสมือนหนึ่งว่า ใบสมัครร้ านค้ าสมาชิก
ธนาคาร และข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารฉบับนี ้ เป็ นหนังสือมอบอานาจสาหรับการดาเนินการดังกล่าว และร้ านค้ าตกลงชาระค่า
อากรแสตมป์ 30 บาท เพื่อประกอบการมอบอานาจนี ้ด้ วย
3.4 ร้ านค้ าเป็ นผู้มีหน้ าที่ออกใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับชาระเงินให้ แก่สมาชิกบัตร
ข้ อ 4 การเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลของร้ านค้ า
4.1 ในกรณีที่ร้านค้ ามีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลจดทะเบียนซึ่งปรากฏในใบสมัครร้ านค้ าสมาชิก ธนาคาร ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ชื่อทางการค้ า ตัวแทน สถานที่ตงั ้
หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่รับบัตร และหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารร้ านค้ าตกลงแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ ธนาคารเป็ นหนังสือ พร้ อมด้ วยเอกสารที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
4.2 ในกรณีที่ร้านค้ าแจ้ งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่าเมื่อใด และด้ วยเหตุประการใดก็ตามที่ได้ เปลี่ยนแปลง ร้ านค้ าตกลงให้ ความในข้ อตกลงฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ
ต่อไปทุกประการ
4.3 ในกรณีที่การส่งหนังสือบอกกล่าว เอกสารอื่นใด และ/หรือเงินจากธนาคารไปไม่ถึงร้ านค้ าหรื อถึงล่าช้ า เนื่องจากร้ านค้ าละเลยการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
จดทะเบียนเหล่านัน้ ให้ ถือว่าหนังสือบอกกล่าว เอกสารอื่นใด และ/หรื อเงินดังกล่าวถึงร้ านค้ าในเวลาซึ่งควรจะมาถึงตามปกติ ถ้ ามีการทา หนังสือบอกกล่าว
โดยถูกต้ องเหมาะสม
ข้ อ 5 การโอนสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดตามข้ อตกลง
5.1 ร้ านค้ าตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดตามข้ อตกลงฉบับนีไ้ ม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนแก่บคุ คลอื่นใด เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอม เป็ นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคารก่อน และถึงแม้ ร้านค้ าจะได้ รับความยินยอมจากธนาคารแล้ วก็ตาม ร้ านค้ ายังคงต้ องรับผิดร่วมกับผู้รับโอนต่อ ธนาคารอย่างลูกหนี ้ร่วม ใน
ความสูญหายหรือเสียหายของธนาคาร ซึง่ เกิดขึ ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้ อตกลงฉบับนี ้
5.2 ธนาคารอาจโอนสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดตามข้ อตกลงนี ้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนแก่บคุ คลอื่นใดได้ และร้ านค้ าตกลงให้ ความยินยอมแก่การโอนดังกล่าว
เป็ นการล่วงหน้ า
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ข้ อ 6 วิธีการทารายการขาย
6.1 ร้ านค้ าซึง่ ติดตังบริ
้ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) จะต้ องใช้ เครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC)ในบริการทางการเงิน
ตามเอกสารสัญญาการใช้ เครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) ทุกครัง้ และหากเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) ไม่สามารถใช้ ได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ (ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จากัดเฉพาะอุบตั ิเหตุหรื อการล้ มเหลวทางเทคนิค) หรื อ ธนาคารกาหนดข้ อจากัดในการใช้ เครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) ดังกล่าวโดยเฉพาะ ร้ านค้ าจะ
ติดต่อกับธนาคารโดยทางโทรศัพท์เพื่อขอความเห็นชอบในการทาธุรกรรมด้ วยบริการทางการเงินทุกครัง้
6.2 ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิเสธการชาระเงินให้ กบั ร้ านค้ า อันเนื่องจาก
(1) การกระทาและ/หรือละเว้ นการกระทาที่เป็ นการละเมิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้ คู่มือร้ านค้ าสมาชิก ธนาคาร และ/หรื อเอกสาร
แนะนาวิธีปฏิบตั ิในการใช้ บริ การแต่ละประเภท ไม่ว่าโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของร้ านค้ า พนักงาน ลูกจ้ าง บุคลากร และ/หรื อตัวแทนของ
ร้ านค้ า จนเป็ นเหตุให้ ธนาคารได้ รับหรืออาจได้ รับความเสียหาย
(2) การที่ร้านค้ าไม่สามารถนาส่งหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บัตรฉบับร้ านค้ า ( MERCHANT COPY) รวมถึง
เอกสารยืนยันการขายอื่น (ที่ควรจะมี) ให้ กบั ธนาคาร จนป็ นเหตุให้ ธนาคารได้ รับความเสียหาย
ข้ อ 7 หลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บัตร
7.1 ร้ านค้ าจะต้ องตรวจสอบการทารายการขายหรื อบริ การ เช่น หลักฐานการใช้ บตั ร (SALES SLIP) โดยใช้ เครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) ให้ มีข้อความถูกต้ อง
และลักษณะครบถ้ วน ดังนี ้
(1)
ชื่อและหมายเลขบัตรของสมาชิก
(2) เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางและประเทศที่ออกหนังสือเดินทางฉบับนัน้ (ในกรณีที่เห็นสมควร)
(3) วันที่ซื ้อสินค้ า รายละเอียดของสินค้ า จานวนเงิน ค่าภาษี และรายการอื่นๆ (ถ้ ามี)
(4) วันเริ่มอายุบตั ร (ถ้ ามี) และวันที่บตั รหมดอายุ
(5) ชื่อ/ที่อยู่ เลขที่บญ
ั ชีของร้ านค้ า และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบพิมพ์ SALES SLIP
(6) เปรียบเทียบลายมือชื่อสมาชิกบัตรใน SALES SLIP กับลายมือชื่อในบัตรด้ วยความรอบคอบว่าเป็ นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน และส่งมอบ
SALES SLIP ฉบับสมาชิกบัตรพร้ อมทังคื
้ นบัตรให้ สมาชิกบัตร
7.2 ร้ านค้ ารับทราบว่าจะต้ องจัดเก็บรักษาหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รฉบับร้ านค้ า (MERCHANT COPY) ไว้ เป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า ระยะเวลาที่บ ริ ษั ท บัต รกาหนด (โดย VISA WORLDWIDE PTE. LIMITED และ/หรื อ MASTERCARD WORLDWIDE และ/หรื อ CHINA UNIONPAY
CO.,LTD.กาหนดไว้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 18 เดือน) ทังนี
้ ้ นับแต่วนั โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ระยะเวลาในการ
จัดเก็บ หรื อบริ ษัทบัตรรายใหม่ ร้ านค้ ายินดีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมดังกล่าวทุกประการ โดยให้ ถือว่าต ามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ได้ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนันเป็
้ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงฉบับนี ้ด้ วย
7.3 ร้ านค้ าจะต้ องใช้ ความระมัดระวังรับผิดชอบในการเก็บรักษาหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รฉบับร้ านค้ า (MERCHANT
COPY) ไว้ ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการนาข้ อมูลในหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รไปกระทาการทุจริต
7.4 ภายในระยะเวลาที่ระบุในข้ อ 7.2 ที่ร้านค้ าเก็บหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รไว้ ในกรณีที่ ธนาคารร้ องขอหลักฐานบันทึก
รายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รจากร้ านค้ า ร้ านค้ าต้ องส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รให้ ธนาคาร
ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ธนาคารร้ องขอ ไม่วา่ โดยวิธีการใดก็ตาม หากร้ านค้ าไม่สามารถส่งมอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการ
ใช้ บตั รให้ แก่ธนาคาร ตามที่ธนาคารร้ องขอ อันเป็ นเหตุให้ บริ ษัทที่ออกบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินหรื อทาให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินจากสมาชิกบัตรไม่ได้ ร้ านค้ า
ตกลงยินยอมคืนเงินให้ แก่ธนาคารตามจานวนเท่ากับยอดเงินที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รที่ ธนาคารขอ
ตรวจสอบนันทั
้ นที และ/หรือร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารผู้รับฝากเงินมีสิทธิระงับการเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีเงินฝากอื่น
ใดที่ร้านค้ ามีอยูก่ บั ธนาคาร เพื่อชาระหนี ้หรือค่าเสียหายทังปวงให้
้
แก่ธนาคาร
7.5 ธนาคารมีสิทธิจะขอตรวจสอบหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/สาเนาหลักฐานการใช้ บัตร พร้ อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรื อบริ การจาก
ร้ านค้ าเมื่อใดก็ได้ หากร้ านค้ าไม่สามารถจัดหาหลักฐานบันทึกรายการขายหรือบริการ/สาเนาหลักฐานการใช้ บตั ร พร้ อมเอกสารแสดงรายละเอียดการขายหรื อ
บริ การให้ ธนาคารตรวจสอบได้ ร้ านค้ าตกลงยินยอมคืนเงินให้ แก่ ธนาคารตามจานวนเท่ากับยอดเงินที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ/
สาเนาหลักฐานการใช้ บตั รที่ธนาคารขอตรวจสอบนันทั
้ นที
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ข้ อ 8 สื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
8.1 ร้ านค้ าตกลงใช้ บริการสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) เครื่องอนุมตั ิบตั รเคลื่อนที่ (MOBILE EDC) นับตังแต่
้ วนั ที่ร้านค้ า
ได้ รับการติดตังสื
้ ่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว พร้ อมหลักฐานบันทึกรายการขายหรื อบริ การ ( SALES SLIP) หรื อสาเนาหลักฐานการใช้ บัตรจาก
ธนาคารเรียบร้ อยแล้ ว ในกรณีที่ร้านค้ าไม่ได้ แจ้ งขอเปลี่ยนสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ได้ รับสื่อการชาระเงินเช่นว่านัน้ จาก
ธนาคาร ให้ ถือว่าสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ รับจากธนาคารดังกล่าวอยูใ่ นสภาพที่เรียบร้ อยสมบูรณ์สามารถใช้ การได้
8.2 ร้ านค้ าตกลงว่าจะดูแลรักษาบริการสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนหนึ่งเป็ นทรัพย์สินของตนเอง ซึง่ ร้ านค้ าจะนาไปใช้ เพื่อเฉพาะกิจการของร้ านค้ าเท่านัน้
และ/หรื อมอบหมายโอนให้ บุคคลอื่นไปใช้ ไม่ได้ และร้ านค้ าจะส่งคืนให้ แก่ ธนาคารในสภาพเรี ยบร้ อยและใช้ งานได้ เมื่อ ธนาคารแจ้ งยกเลิกหรื อแจ้ งให้ ร้านค้ า
ส่งคืน หากสื่อการชาระเงินดังกล่าวชารุด เสียหาย สูญหาย หรื อถูกทาลาย โดยความประมาทเลินเล่อ หรื อการกระทาของร้ านค้ า พนักงาน ลูกจ้ าง บุคลากร
และ/หรือตัวแทนของร้ านค้ า ร้ านค้ าจะต้ องชดใช้ ราคาสื่อการชาระเงินนันให้
้ แก่ธนาคารจนเต็มจานวน
8.3 ร้ านค้ าตกลงว่า ร้ านค้ าจะดาเนินการแจ้ ง ธนาคารก่อนการดาเนินการเคลื่อนย้ ายเครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) จากสถานที่ตงดั
ั ้ งเดิ
้ มตามที่ระบุในใบขอ
อนุมตั ิติดตังเครื
้ ่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) หากการเคลื่อนย้ ายเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) โดยมิได้ มีการแจ้ งให้ ธนาคารทราบก่อน ซึง่ อาจส่งผลให้ มี
รายการปฏิเสธรายการใช้ จ่ายจากสมาชิกบัตร สืบเนื่องจากความสับสนเกี่ยวกับข้ อมูลรายการขายหรื อบริ การดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการระงับการ
ให้ บริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่ องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติ (EDC) จนกว่าจะมีการแก้ ไขข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง นอกจากนีร้ ้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคาร
สามารถระงับการโอนเงิน หรือการเบิกถอนเงิน เพื่อทาการตรวจสอบได้
8.4 ร้ านค้ าตกลงว่า จะใช้ บริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฉพาะกิจการของร้ านค้ าเองเท่านัน้ และจะไม่ใช้ บริ การสื่อการชาระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ลักษณะอันเป็ นการฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย หรือเป็ นภัยต่อความมัน่ คงต่อประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากการกระทาใดๆ
ของร้ านค้ าได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายประการใด ร้ านค้ าต้ องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียวทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มีสว่ นร่วมหรือรับรู้ในการกระทาดังกล่าวนี ้แต่
อย่างใด และร้ านค้ าจะเรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ไม่ได้ เว้ นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ ้นจะเกิดจากความผิดพลาดโดยจงใจ
ของธนาคาร ซึง่ ธนาคารจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจริงเท่านัน้
8.5 ร้ านค้ าตกลงว่า จะไม่นาสิทธิบริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ รั บตามข้ อตกลงนี ้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนไปให้ บคุ คลอื่นใช้ หรื อนาไปจาหน่าย หรื อ
โอนสิทธิการบริการตามข้ อตกลงฉบับนี ้ให้ แก่บคุ คลใด
8.6 ในกรณีที่ร้านค้ ามีความประสงค์จะเลิกบริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90
วัน
8.7 ร้ านค้ าตกลงจะคืนสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมาย และ/หรือสัญลักษณ์ รวมทังส
้ าเนาบันทึกรายการขายหรือบริการที่บนั ทึกรายการขาย/บริการแล้ ว
และแบบพิมพ์อื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดให้ ธนาคาร นับจากวันที่ข้อตกลงฉบับนี ้สิ ้นสุดลงไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆ ก็ ตาม
8.8 ร้ านค้ าตกลงรับผิดชอบความเสียหายและ/หรื อสูญหาย ในกรณีนอกเหนือขอบเขตการรับประกัน ไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ในราคาเต็มของบริ การสื่อ
การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ สามารถใช้ งานปกติได้ และ/หรือค่าเสียหายที่เกิดแก่บริการสื่อการชาระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
เท่ากับค่าใช้ จา่ ยในการซ่อมแซมนอกเหนือจากการใช้ งานปกติในข้ อตกลงนี ้แล้ วแต่กรณี
8.9 กรณีที่บริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้ งานได้ อันเนื่องมาจากการใช้ งานปกติ ธนาคารจะจัดส่งบุคลากรเข้ าไปทาการแก้ ไขให้ บริการสื่อการ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้ งานได้ นับแต่ ธนาคารได้ รับแจ้ งทางโทรศัพท์จากร้ านค้ า หรื อหากธนาคารเห็นว่า บริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ธนาคารจะจัดหาบริการสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ งานได้ มาทดแทนให้ แก่ร้านค้ า
8.10 หากธนาคารมีคา่ บริการสาหรับบริ การสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร้ านค้ ารับทราบและตกลงยินยอมชาระค่าบริ การซึง่ ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มตามอั ตราที่
กฎหมายกาหนดให้ แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือบอกกล่าวแก่ร้านค้ าล่วงหน้ าก่อนที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขนันๆ
้ จะมีผลผูกพันตามที่ธนาคารระบุ
ข้ อ 9 ข้ อห้ ามเกี่ยวกับข้ อตกลงการเลือกปฏิบัติ หน้ าที่ในการให้ ความร่ วมมือ
9.1 ร้ านค้ าจะไม่ทารายการขาย ซึง่ รวมธุรกรรมใดๆ ต่อไปนี ้
(1) ธุรกรรมซึง่ ขัดแย้ งกับนโยบายสาธารณะ
(2) ธุรกรรมซึง่ จัดหาสินค้ าที่ต้องห้ ามตามกฎหมาย หรื อ
(3) ธุรกรรมอื่นใด ซึง่ ธนาคารถือว่าไม่เหมาะสมโดยกาหนดไว้ โดยเฉพาะ
9.3 ในกรณีที่ธนาคารร้ องขอ ร้ านค้ าตกลงร่วมมือกับธนาคารในการดาเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการใช้ บตั ร
9.4 ร้ านค้ าตกลงใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ด้ วยค่าใช้ จ่ายและความรับผิดของร้ านค้ าเอง ในการแก้ ไขการเรี ยกร้ อง หรื อการร้ องทุกข์ หรื อ ข้ อพิพาท ระหว่าง
ร้ านค้ า กับสมาชิกบัตร ซึง่ เกิดขึ ้นจากสินค้ าหรือบริการ หรือจากการกระทาที่ฝ่าฝื นตามข้ อ 9.1 และข้ อ 9.2 หรือจากการกระทาอื่นใดของร้ านค้ าเอง
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ข้ อ 10 ข้ อตกลงเกี่ยวกับความไม่ สมบูรณ์ ของบัตร
10.1 ร้ านค้ าจะไม่ทารายการขายแก่บคุ คลใดๆ ที่แสดงบัตรซึ่งปรากฏอย่างชัดแจ้ งว่าเป็ นการปลอมแปลง เลียนแบบ หรื อตัดต่อบัตร และร้ านค้ า จะต้ องยึดบัตร
ดังกล่าว และแจ้ งข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้นนันแก่
้ ธนาคารทันที
10.2 หากธนาคารร้ องขอ ร้ านค้ าจะต้ องร่วมมือกับ ธนาคารในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทารายการขาย ซึ่งทาให้ เกิดการสูญหาย ถูกขโมย ปลอมหรื อ
แปลงบัตร นอกจากนัน้ หากธนาคารแนะนาหรือร้ านค้ าเห็นว่าเป็ นการจาเป็ น ร้ านค้ าจะต้ องยื่นรายงานความเสียหายต่อเจ้ าพนักงานสอบสวนที่มีอานาจ
ข้ อ 11 การยกเลิกการทารายการขาย
เมื่อร้ านค้ ายกเลิกการทารายการขาย ร้ านค้ าจะส่งการทารายการขายซึง่ แสดงการยกเลิกให้ แก่ธนาคาร และถ้ าธนาคารได้ จา่ ยเงินตามการทารายการ ขายซึง่ ถูก
ยกเลิกดังกล่าวให้ แก่ร้านค้ า ร้ านค้ าจะคืนจานวนเงินดังกล่าวให้ แก่ ธนาคารทันที ทังนี
้ ้ ธนาคารอาจใช้ สิทธิหกั จานวนเงินเหล่านัน้ ออกจากจานวนเงินใดๆ ซึ่ง
ธนาคารเป็ นเจ้ าหนี ้ร้ านค้ าในจานวนเงินเดียวกัน ภายหลังจากการยกเลิกการทารายการขายดังกล่าว
ข้ อ 12 การรักษาข้ อมูลเป็ นความลับ
12.1 ร้ านค้ าจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของสมาชิกบัตร (ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรและข้ อมู ลอื่นซึ่งเกี่ยวกับบัตร) อัตราค่าธรรมเนียมของร้ านค้ า และ
ความลับทางการค้ าของธนาคาร ซึง่ ร้ านค้ าได้ รับรู้ตามข้ อตกลงฉบับนี ้
12.2 ร้ านค้ าจะดาเนินมาตรการทังหมดที
้
่จาเป็ นในการประกันการรักษาความลับของข้ อมูลตามข้ อ 12.1 เพื่อป้องกันการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวแก่บคุ คลที่สาม
12.3 ร้ านค้ าจะจ่ายค่าเสียหายทังหมดของธนาคาร
้
อันเกิดขึ ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเปิ ดเผยหมายเลขบัตรและข้ อมูลอื่นใด ซึง่ เกี่ยวกับบัตรหรือสมาชิกบัตรที่
ส่งมอบแก่ร้านค้ า
12.4 ร้ านค้ าตกลงให้ ข้อความที่ระบุในข้ อ 12.1 – ข้ อ 12.3 มีผลใช้ บงั คับต่อไป แม้ วา่ ข้ อตกลงฉบับนี ้จะสิ ้นสุดไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ
ข้ อ 13 การสิน้ สุดข้ อตกลง
13.1 ร้ านค้ าหรือธนาคารมีสิทธิบอกเลิกข้ อตกลงนี ้ โดยการแจ้ งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ง
13.2 ร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิบอกเลิกข้ อตกลงนี ้ได้ ทนั ที ในกรณีที่ร้านค้ าปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้ หรื อละเลยการ
ปฏิบตั ิตามคู่มือร้ านค้ าสมาชิกธนาคาร และ/หรื อเอกสารแนะนาวิธีปฏิบตั ิในการใช้ บริการแต่ละประเภท ไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใดหรื อหลายข้ อ ซึ่ง ธนาคารได้ แจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ร้านค้ าทราบเพื่อดาเนินการแก้ ไขเหตุแห่งการผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ ส่งหรือถือว่า
ได้ สง่ คาบอกกล่าวเช่นว่านัน้ แต่ร้านค้ าเพิกเฉย หรือละเลยต่อการระงับและ/หรือแก้ ไขเหตุดงั กล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้ ธนาคารมีสิทธิเรียกร้ องให้
ร้ านค้ าชดใช้ บรรดาค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้
ข้ อ 14 บริการ KTB Corporate Online บริการตรวจสอบรายงานการขายผ่ านระบบออนไลน์ ของร้ านค้ า
14.1 ธนาคารอาจให้ บริ การ KTB Corporate Online (ซึ่งต่อไปนีเ้ รี ยกว่า "ระบบงาน") ซึ่งเป็ นบริ การที่ KTB อานวยความสะดวกให้ แก่ร้านค้ าที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ธนาคารเฉพาะรายเป็ นกรณีพิเศษให้ สามารถตรวจสอบข้ อมูลการทารายการขายผ่าน Web Site ของธนาคาร ซึ่งรวมถึง บริ การข้ อมูลข่าวสารทัว่ ไปของ
ธนาคาร บริการตรวจสอบข้ อมูลปริมาณสินค้ า และ/หรือบริการที่ร้านค้ าได้ รับชาระผ่านเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) และข้ อมูลอื่นๆ ตามที่ ธนาคาร กาหนด
ซึง่ สามารถใช้ บริการได้ 24 ชัว่ โมง หรือภายในระยะเวลาที่ ธนาคาร กาหนด แล้ วแต่กรณี
14.2 ธนาคาร มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิก การให้ บริ การระบบงานเมื่อใดก็ได้ และไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่เพียงบางส่วน โดยไม่จาต้ องแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ
ล่วงหน้ าแต่ประการใด เมื่อร้ านค้ าได้ รับรหัส USER ที่ใช้ บริ การ (USER ID) รหัสประจาตัว (USER PASSWORD) หรื อเครื่ องมือใดๆ เพื่อการเข้ าสูร่ ะบบงาน
(ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ”) จาก ธนาคาร หรื อร้ านค้ าจัดทาขึ ้นตามวิธีการที่ ธนาคาร กาหนด โดยร้ านค้ าจะต้ องเก็บรักษาลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ ในที่มนั่ คงปลอดภัย และถือว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นความลับของร้ านค้ าเท่านัน้
14.3 การใช้ บริ การระบบงานแต่ละครัง้ หากไม่มีการทารายการติดต่อกันเป็ นเวลา 15 นาที หรื อภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด (แล้ วแต่กรณี) ธนาคารจะ
ยกเลิกการติดต่อ หากร้ านค้ าประสงค์จะใช้ บริ การต่อไปร้ านค้ าสมาชิกจะต้ อง Log in โดยใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้ าใช้ บริ การระบบงานใหม่ โดย
ดาเนินการตามขันตอนที
้
่ธนาคารกาหนด
14.4 ในกรณีที่มีการแสดงรายการข้ อมูลซึ่งมีความผิดพลาด บกพร่อง ไม่วา่ ความผิดพลาดหรื อบกพร่องนันจะเกิ
้
ดขึน้ ด้ วยเหตุผลประการใด ร้ านค้ า ตกลงยินยอม
ให้ ธนาคารสามารถแก้ ไขข้ อบกพร่องผิดพลาดให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง และร้ านค้ ายินยอมให้ ถือว่าบรรดาเอกสารและข้ อมูลที่ธนาคารจัดทาขึ ้นเป็ นข้ อมูล
ที่ถกู ต้ องสมบูรณ์และครบถ้ วนทุกประการ
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14.5 การกระทาใดๆ ที่ผ่านระบบงาน ทังที
้ ่เป็ นการกระทาของร้ านค้ าเอง หรือเป็ นการกระทาที่เกิดขึน้ โดยบุคคลอื่น หากได้ กระทาไปโดยผ่านระบบงานและลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือคาสัง่ คอมพิวเตอร์ ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริการนี ้แล้ ว ให้ ถือว่าสมบูรณ์ถกู ต้ อง และมีผลผูกพันร้ านค้ าสมาชิกและร้ านค้ าสมาชิ ก
ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวทุกประการ
14.6 กรณี ที่ร้านค้ า ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้ บริ การระบบงาน จากที่ ได้ ระบุไว้ ใ น ใบค าขอสมัคร/เปลี่ยนแปลงการใช้ บ ริ การ Krungthai
Corporate Online , KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment รวมทัง้ การยกเลิก และ/หรื อระงับ การใช้ ระบบงาน
ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ ก่อนวันที่ ธนาคารตกลงเปลี่ยนแปลง รวมทังการยกเลิ
้
กและ/หรื อระงับ
การใช้ ระบบงาน ตามที่ร้านค้ ากาหนดดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นก่อนนัน้
14.7 ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ และค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกี่ยวข้ องกับการใช้ ระบบงานได้ ตามอัตราที่ ธนาคารกาหนด และ
ยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ และค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเกี่ยวข้ องกับการใช้ ระบบงานได้ โดยให้ ธนาคารหักจากบัญชีเงิน
ฝากของร้ านค้ า และ/หรือเงินจานวนใดๆ ที่ร้านค้ ามีอยูก่ บั ธนาคารหรือมีสิทธิที่จะได้ รับจากธนาคาร
14.8 ธนาคารสงวนสิทธิ์ ที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงยกเลิกการให้ บริ การที่เกี่ยวกับระบบงานทั ้งหมดหรื อบางส่วนตลอดจนการแก้ ไขข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้
บริ การที่เกี่ยวกับ ระบบงาน รวมทังค่
้ าธรรมเนียม และค่าบริ การต่า งๆ ที่เกี่ยวกับระบบงานได้ ตามที่ ธนาคารเห็นสมควร และร้ านค้ าตกลงยินยอมโดยจะไม่
เพิกถอนให้ ธนาคารมีสิทธิพิจารณาดาเนินการดังกล่าวได้ ทกุ ประการ
ข้ อ 15 ข้ อตกลงอื่นๆ
15.1 ในกรณีที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดของข้ อตกลงนีเ้ ป็ นโมฆะหรื อไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ร้ านค้ า และธนาคารตกลงให้ แยกส่วนที่
เป็ นโมฆะหรือที่ไม่สมบูรณ์นนั ้ ออกจากข้ อความหรือข้ อกาหนดอื่นๆ ที่สมบูรณ์ และให้ ข้อความและข้ อกาหนดส่วนที่ยงั สมบูรณ์มีผลผูกพันระหว่างกัน
15.2 ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงนี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศใช้ หรือกาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
15.3 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาขอหรื อใบสมัครร้ านค้ าสมาชิก ธนาคาร หรื อเพื่อการปฏิบตั ิหรื อการบริ การซึ่งสินเชื่อใดๆ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับ
ข่าวสาร หรือข้ อมูล หรือข้ อเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สินค้ า หรือบริการใดๆ จากธนาคาร หรือจากบุคคลอื่นที่ธนาคารมอบหมาย หรือเก็บ หรือใช้ ข้อมูล
เพื่อการสถิติหรือศึกษาวิจยั หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ธนาคารเห็นว่าอาจเป็ นประโยชน์แก่ร้านค้ าหรื อส่วนรวม ร้ านค้ าขอให้ ความยินยอมแก่ ธนาคาร ให้ ทา
การตรวจสอบ แลกเปลี่ยน และ/หรือเปิ ดเผยซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้ อมูลใดๆ รวมทังการประมวลผลซึ
้
ง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของร้ านค้ า ภายใต้ ขอบเขต
แห่งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ การประมวลผลหมายรวมถึง การรวบรวม การเก็บรักษา
การใช้ การเปิ ดเผย และ/หรือการส่งหรือโอนข้ อมูล ไม่วา่ จะเป็ นการประมวลผลภายในหรือภายนอกประเทศ หรือเป็ นการส่งหรือโอนข้ อมูลไปยังบุ คคลอื่นที่
มีสญ
ั ญาการคุ้มครองข้ อมูลอยู่กบั ธนาคาร โดยร้ านค้ าจะไม่เรียกร้ องค่าตอบแทน หรื อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทาดังกล่าวของธนาคารแต่อย่าง
ใดทังสิ
้ ้น
15.4 ร้ านค้ าตกลงและยินยอมให้ เอกสารที่ร้านค้ าส่งให้ แก่ธนาคารเป็ นทรัพย์สมบัติของธนาคาร ซึง่ ร้ านค้ าไม่สามารถเรี ยกร้ อง และ/หรือเอกสารคืนได้ ไม่วา่ จะ
ได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นร้ านค้ าสมาชิกธนาคารหรือไม่ก็ตาม
15.5 ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ข้อตกลงฉบับนีม้ ีผลผูกพันถึงผลิตภัณฑ์/บริ การทางการเงินใหม่ของธนาคารทุกประเภท ทังในขณะนี
้
ห้ รื อที่จะได้ ออกเพิ่มเติมใน
ภายหน้ า โดยไม่จาเป็ นต้ องทาความตกลงใหม่
15.6 บรรดาข้ อมูลข่าวสาร หนังสือบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้ แก่ร้านค้ า ไม่วา่ จะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบี ยนก็ดี หรือให้ คนนาไป
ส่งเองก็ดี ถ้ าหากส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ ข้างต้ นของข้ อตกลงนี ้แล้ ว ไม่วา่ จะมีผ้ ูรับไว้ หรือไม่ก็ตาม ให้ ถือว่าได้ สง่ ให้ แก่ร้านค้ าแล้ วโดยชอบ
ข้ อ 16 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ “Thai QR Code”
16.1 คานิยาม
16.1.1
“Thai QR Code” หมายถึง บริการที่บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียว่า “ธนาคาร”) ได้ ให้ บริการกับร้ านค้ าเพื่ออานวย ความสะดวก
ในการรับเงินโอนเพื่อชาระเงินค่าสินค้ า และ/หรือบริการเข้ าบัญชีเงินฝากของร้ านค้ า
16.2 เงื่อนไขการเป็ นร้ านค้ า
16.2.1
ร้ านค้ าจะแสดงเครื่องหมายหรื อสัญลักษณ์การเป็ นร้ านค้ าที่มีบริการ Thai QR Code เพื่อรับชาระเงินเข้ าบัญชีเงินฝากร้ านค้ าตามรูปแบบที่
ธนาคารกาหนด เพื่อให้ ผ้ โู อนเงินสามารถพบเห็นเครื่องหมายหรื อสัญลักษณ์ได้ โดยง่ายและชัดเจน ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงนี ้มีผลบังคับใช้
หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้ งยกเลิกการใช้ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ดงั กล่าวและเมื่อสิ ้นสุดการให้ บริการตามข้ อตกลงนี ้ ร้ านค้ าจะต้ องยกเลิ ก
การใช้ และแสดงเครื่ องหมายหรือสัญลักษณ์การเป็ นร้ านค้ าของธนาคารทันที
16.2.2
ร้ านค้ าตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของบริ การนี ้ คู่มือวิธีปฏิบตั ิ และ/หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อที่ธนาคาร ได้
ประกาศกาหนดไว้ ในขณะนี ้ และ/หรือที่จะกาหนดไว้ ตอ่ ไปในภายหน้ าทุกประการ
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16.2.3

ร้ านค้ าจะไม่ ท าการจ าหน่ า ยสิ น ค้ าและ/หรื อ ให้ บริ ก ารที่ ไ ม่ เ หมาะสม และ/หรื อ ต้ องห้ ามตามกฎหมาย หรื อ ขั ด ต่ อ ระเบี ย บ
หรือข้ อบังคับของทางราชการ เว้ นแต่จะได้ แจ้ งและได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
16.2.4
ร้ านค้ าเป็ นผู้รับคาสั่งซือ้ และ/หรื อดาเนินการจัดส่งสินค้ าและ/หรื อบริ การตามคาสั่ งของผู้ชาระเงิน โดยร้ านค้ าเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย และ
ดาเนินการต่างๆ เองทังสิ
้ ้น ธนาคารมิได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องและไม่มีผลผูกพันธนาคารไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น หากมีการคืน ยกเลิก สินค้ าและ/หรือ
บริ การภายหลังที่ผ้ ชู าระเงินโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าผ่านเครื่ องมื อการรับเงินแล้ ว ร้ านค้ าตกลงคืนเงินค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การ
ดังกล่าวให้ แก่ลกู ค้ าเอง ธนาคารไม่มีหน้ าที่คืนเงินและ/หรื อหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าให้ แก่ผ้ ชู าระเงินแต่อย่างใด และธนาคา รไม่
ต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น
16.3 วิธีการใช้ บริการ Thai QR Code สาหรับการรับชาระค่ าสินค้ า และ/หรือบริการ
16.3.1
ร้ านค้ าจะแจ้ งรายละเอียด ราคา สินค้ า และ/หรือบริการให้ แก่ผ้ ชู าระเงินทราบโดยชัดแจ้ ง
16.3.2
ร้ านค้ าตกลงแสดง QR Code หรื อเครื่ องมือการรับเงิน พร้ อมทังระบุ
้ ข้อมูลตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ ผ้ ชู าระเงินชาระเงินโดย Scan QR
Code หรื อดาเนินการอย่างใดตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อชาระเงินให้ แก่ร้านค้ า โดยธนาคารไม่มีหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่าว
16.3.3
ร้ านค้ ารับทราบและยอมรับว่า การที่ธนาคารให้ บริ การตามข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้แล้ ว เมื่อร้ านค้ าใช้ บริ การนี ้ถือว่าเป็ นไปตามความประสงค์
ของร้ านค้ า แล้ ว ดังนัน้ หากมีค วามเสียหายหรื อข้ อผิ ดพลาดใดๆ เกิ ด ขึน้ กับ ร้ านค้ าไม่ว่า ด้ วยเหตุใ ดก็ ตาม ร้ านค้ า ตกลงจะไม่เรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ กับธนาคาร เว้ นแต่ความเสียหายหรือข้ อผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ ้นจากการกระทาโดยทุจริต หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงของธนาคาร
16.3.4
ร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า หากร้ านค้ าประสงค์จะใช้ บริ การอื่นใดร่วมกับบริ การ Thai QR Code ซึ่งธนาคารได้ จดั ให้ มีบริ การอื่นร่ ว มไว้
ร้ านค้ าจะต้ องดาเนินการตามข้ อตกลงและเงื่อนไข วิธีการของบริการนันๆ
้ ตามที่ธนาคารกาหนด
16.3.5
ร้ านค้ ารับรองว่า ข้ อมูลที่ระบุไว้ ในใบคาขอฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องในการสมัคร เปลี่ยนแปลงและ/หรื อยกเลิกบริ การ Thai QR

Code นัน้ เป็ นข้ อมูลจริงที่ถกู ต้ องสมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั สาหรับการให้ บริการนี ้และเป็ นข้ อมูลของร้ านค้ า โดยร้ านค้ ามีสิทธิตามกฎหมายใน
การขอใช้ บริการ และทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอใช้ บริการนี ้ รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ หากมีข้อบกพร่อ ง
หรื อข้ อผิดพลาดใดเกิดขึน้ หรื อเกี่ ยวเนื่ องมาจากการดาเนิน การดังกล่าวข้ า งต้ นตามข้ อมูลที่ ร้านค้ าให้ ไว้ แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาต้ อง
รับผิดชอบต่อร้ านค้ าหรือบุคคลอื่นใดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่อย่างใด
16.3.6
ร้ านค้ ารับทราบและตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทังหมดของร้
้
านค้ าสาหรับการสมัคร
เปลี่ยนแปลง และ/หรื อยกเลิกการใช้ บริ การ Thai QR Code ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามที่หน่วยงานราชการที่มีอานาจตามกฎหมาย
กาหนดหรื อเท่าที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่า จาเป็ นและเหมาะสม หรื อธนาคารเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ร้านค้ า ทังนี
้ ้ ร้ านค้ ารับทราบและตก
ลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิ
้ น้
16.3.7
ร้ านค้ าสมารถแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้ บริ การ Thai QR Code ได้ โดยติดต่อแจ้ งความ
ประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ธนาคารกาหนด และดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้การแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อมูล และ/
หรื อรายละเอียดดังกล่า ว จะมีผ ลต่อเมื่อร้ านค้ า ด าเนิ นการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธ นาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์ และธนาคารได้
ดาเนินการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในระบบของธนาคารเรียบร้ อยแล้ ว
16.3.8
ร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า ร้ านค้ ามีหน้ าที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการใช้ บริ การ Thai QR Code เมื่อร้ านค้ าไม่ใช้ งานหรื อมี
การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบริ การ Thai QR Code ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องตรวจสอบข้ อมูล
ดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น หากร้ านค้ าไม่ดาเนินการขอยกเลิกการใช้ บริ การ Thai QR Code ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดและเกิดความ
เสียหายใดๆ ขึ ้นร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่เพียงฝ่ ายเดียว
16.4 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
16.4.1
ร้ านค้ ายินยอมและตกลงชาระค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การ Thai QR Code นี ้
ตามที่ธนาคารกาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้ านค้ าทราบ
ล่ว งหน้ า อย่า งน้ อย 30 วัน ณ ที่ ท าการสาขา/เว็ บ ไซต์ข องธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรื อวิ ธี การอื่น ใดตามที่ ธ นาคารกาหนดหรื อ
เห็นสมควร ทังนี
้ ร้ ้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่มีอยู่
กับธนาคารได้ ทนั ที
16.4.2
หากร้ านค้ าเห็นว่า ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายไม่ถกู ต้ อง ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ น
ลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่ าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การ หากร้ านค้ าไม่แจ้ งให้
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ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้ องภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่า ธนาคารได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว ซึง่ ร้ านค้ า
ตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในภายหลัง
16.5 ข้ อตกลงอื่นๆ
16.5.1
ธนาคารมีสิทธิระงับการให้ บริการชัว่ คราว หรือยกเลิกการให้ บริการนี ้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบริการหนึ่งบริ การใด
ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้แก่ร้านค้ าเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน เว้ นแต่ในกรณีที่
ธนาคารมีกรณีจาเป็ นเร่งด่วนไม่สามารถแจ้ งล่วงหน้ าได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้ านค้ าทราบโดยเร็ วเท่าที่สามารถทาได้ เว้ นแต่
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ธนาคารมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้ บริการ Thai QR Code ได้ ทนั ทีเมื่อธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
16.5.1.1 เมื่อมีเหตุการณ์ที่ธนาคารสงสัยหรือเชื่อโดยมีเหตุสมควรว่า ร้ านค้ ามิใช่เจ้ าของ หรือผู้มีสิทธิใช้ งานข้ อมูลอ้ างอิง พร้ อมเพย์หรื อบัญชีเงิน
ฝากที่ถกู ผูกกับพร้ อมเพย์เพื่อในกิจการที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
ลักษณะเป็ นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้ บริการในลักษณะทีผ่ ิดปกติ เช่น มีการทารายการซ ้าๆ ในเวลาใกล้ ๆ กันจนเป็ นการ
รบกวนระบบการให้ บริการของธนาคาร เป็ นต้ น หรือเป็ นการฉ้ อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีผ้ บู กุ รุกระบบพร้ อมเพย์หรือ
แนวโน้ มที่จะมีการกระทาที่มิชอบโดยประการใด ๆ
16.5.1.2 บัญชีเงินฝากที่ถกู ผูกกับพร้ อมเพย์ถกู ระงับ หรือถูกอายัดโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย และ/หรือปิ ดบัญชี ไม่วา่ โดยร้ านค้ า หรือ
โดยธนาคาร หรือโดยเหตุอื่นใด
16.5.1.3 ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือคาสัง่ ศาล และ/หรือตามที่กฎหมายกาหนด
16.5.1.4 ธนาคารได้ รับแจ้ งผ่านระบบลงทะเบียนว่าเลขประจาตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล ทีใ่ ช้ เป็ นพร้ อมเพย์นนได้
ั ้ ถกู ยกเลิกแล้ ว
16.5.2

16.5.4

ร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนี ้ ทังที
้ ่มีอยู่ก่อนแล้ ว
และที่จะมีขึน้ หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตตามที่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ า
เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วัน โดยการแจ้ งดังกล่าวธนาคารอาจใช้ วิธีประกาศไว้ ณ ที่ทาการของธนาคาร หรื อแจ้ งในเว็บไซต์ของธนาคาร
(www.ktb.co.th) และ/หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนดหรื อเห็นสมควร โดยให้ ถือว่าระเบียบ หรื อวิธีปฏิบัติตลอดจนข้ อตกลงและ
เงื่อนไขดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการฉบับนี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขการทาธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้
การใช้ บริ การ Thai QR Code นี ้ ต้ องเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนดด้ วย โดยร้ านค้ า
ตกลงยินยอมและจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ าน และไม่ ถือว่าการกระทาดังกล่าวทาให้ ร้านค้ าขาดผลประโยชน์ และ/หรือได้ รับความเสียหาย และสละ
สิทธิที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายจากธนาคารทังสิ
้ ้น
ธนาคารไม่ต้องรับผิด จากการที่ธ นาคารไม่สามารถปฏิบัติต ามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บ ริ การนี ้ ซึ่งรวมถึงการที่ธ นาคารไม่สามา รถ
ให้ บริ การนี ้ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ระบบสื่อสารขัดข้ อง กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง ปั ญหาด้ านพลังงาน การกระทาของบุคคลภายนอก
อัคคีภยั ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้ วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful
Data) หรือเหตุตา่ งๆ อันอยูน่ อกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร
ร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรื อหนังสือ และ/หรื อหลักฐานใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารจัดทาขึน้ อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การ Thai

16.5.5

QR Code นัน้ มีความถูกต้ องทุกประการโดยไม่จาต้ องให้ ร้านค้ าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ Thai QR Code ฉบับนี ้ ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจ

16.5.3

ในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้น
ข้ อ 17 ข้ อตกลงการใช้ บริการ (Bill Payment)
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ขอใช้ บริ การเป็ นผู้มีชื่อและที่อยู่ปรากฏใน “ใบสมัครร้ านค้ าสมาชิกธนาคารเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านัน้ (KTB) – EDC” ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า
“ร้ านค้ า” ตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ธนาคาร”กาหนดไว้ ในข้ อตกลงการใช้ บริการ ดังนี ้
17.1 การให้ บริการ
ร้ านค้ าให้ ธนาคารดาเนินการรับชาระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้ า และ/หรือค่าบริการ ซึง่ ต่อไปนี ้จะรวมเรียกว่า “ค่าบริการ” จากลูกค้ าของร้ านค้ า ซึง่ ต่อไปนี ้จะ
เรียกว่า “ลูกค้ า” โดยลูกค้ าจะนาเงินค่าบริการที่ต้องชาระให้ แก่ร้านค้ านาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคาร ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บัญชีรับชาระเงิน”
17.2 หน้ าที่ของผู้ขอใช้ บริการ
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ร้ านค้ าตกลงจะเป็ นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์แบบฟอร์ มใบรับฝากเงินและเอกสารแนะนาการชาระเงิน เพื่อให้ ลกู ค้ าใช้ ในการนาเงินเข้ าบัญชีของร้ านค้ า ซึง่ ประกอบด้ วย
รายละเอียดตามที่ธนาคารและร้ านค้ าร่วมกันกาหนด ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “แบบรับชาระเงิน” โดยร้ านค้ าเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายและดาเนิน การจัดส่งให้ แก่ลกู ค้ า พร้ อมทัง้
ชี ้แจงรายละเอียดวิธีการใช้ ให้ ลกู ค้ าทราบด้ วยค่าใช้ จา่ ยของร้ านค้ าเอง
17.2.1
ร้ านค้ าตกลงยอมรับว่าข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในแบบรับชาระเงินเป็ นสาระสาคัญในการชาระเงินค่าบริการให้ แก่ ร้านค้ าดังนัน้
เมื่อธนาคารได้ นาเงินฝากเข้ าบัญชีรับชาระเงิน หรื อดาเนินการใดๆตามข้ อมูลที่ลกู ค้ าส่งให้ ธนาคารแล้ ว ให้ ถือว่าธนาคารปฏิบตั ิโดยถูกต้ อง
ครบถ้ วนทุกประการแล้ ว และธนาคารไม่มีหน้ าที่ในการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
17.2.2
ร้ านค้ าตกลงเป็ นผู้ดาเนินการแจ้ งรายละเอียด วิธีการ และขันตอนต่
้
างๆ ในการชาระเงิน เช่น รหัสประจาตัว จานวนเงินที่ต้องชาระ เลขที่บญ
ั ชี
รับชาระเงินและข้ อมูลที่สาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ บริการชาระเงินค่าบริการให้ ลกู ค้ าทราบด้ วยค่าใช้ จา่ ยของร้ านค้ าเอง
17.2.3
ร้ านค้ าตกลงยินยอมและยอมรับว่า ในกรณีที่ธนาคารมีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริการชาระเงินต่าง ๆ ของธนาคารในอนาคตที่มิได้ ระบุไว้
ในข้ อตกลงฉบับนี ้ ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารสามารถนาเงินฝากเข้ าบัญชีเพื่อชาระค่าบริการของร้ านค้ าได้ ตลอดระยะเวลาการใช้ บริการ
การชาระเงินนี ้ตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร โดยธนาคารจะมีหนังสือแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนที่การปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริการชาระเงินของธนาคารจะมีผลบังคับ หากร้ านค้ าไม่โต้ แย้ งคัดค้ านให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหรือถือว่าได้ รับหนังสือแจ้ งจากธนาคาร ให้ ถือว่าร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารปรับเปลี่ยน/เพิ่มรูปแบบบริ การชาระ
เงินมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ที่กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้ งของธนาคารดังกล่าว
17.3 . การชาระค่าธรรมเนียม
17.3.1
ร้ านค้ าตกลงชาระค่าธรรมเนียมการรับผลการชาระเงินผ่านระบบของธนาคาร ตามอัตราที่ได้ กาหนดไว้ ในคาขอใช้ บริ การรับชาระเงิน Bill
Payment
17.3.2
ค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ
17.3.2.1 กรณีผ้ รู ้ านค้ าเป็ นผู้รับภาระในการชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ ธนาคารจะนาเงินค่าบริการที่ได้ รับชาระจากลูกค้ า เข้ า บัญชีรับ
ชาระเงินของร้ านค้ าทังจ
้ านวน แล้ วจึงทารายการหักค่าธรรมเนียมออกจากบัญชีรับชาระเงินของร้ านค้ า
17.3.2.2 กรณีลกู ค้ าเป็ นผู้รับภาระในการชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ ร้ านค้ าตกลงเป็ นผู้แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าการใช้ บริการการชาระเงิน
เพื่อชาระค่าบริการผ่านธนาคาร ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้ชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการตามอัตราที่ระบุไว้ ในใบคาขอใช้ บริการรับชาระเงิน
Bill Payment ให้ แก่ธนาคาร พร้ อมกับการชาระค่าบริการด้ วย ในกรณีทลี่ กู ค้ าประสงค์จะชาระค่าบริการเป็ นเช็ค ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้
ลูกค้ าทราบว่าธนาคารตกลงนาเงินเข้ าบัญชีรับชาระเงินของร้ านค้ า ภายหลังเช็คของลูกค้ าได้ ผ่านการเรียกเก็บเงินเรียบร้ อยแล้ วเท่านัน้
กรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการตามเช็ค ธนาคารจะคืนให้ แก่ร้านค้ า โดยร้ านค้ าตกลงจะดาเนินการติดตามเรียกเก็บ
เงินค่าบริการจากลูกค้ าโดยตรง ด้ วยค่าใช้ จา่ ยของร้ านค้ าฝ่ ายเดียว
17.3.2.3 ในกรณีที่ร้านค้ าเห็นว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ บริการไม่ถกู ต้ อง ร้ านค้ าตกลงแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ธนาคารหักบัญชีรับชาระเงิน หากร้ านค้ าไม่แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้ องภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ดาเนินการรับชาระเงินค่าบริการโดยถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ซึง่ ร้ านค้ าตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ าน
หรือเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆจากธนาคารในภายหลัง และหากมีการแจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้ องภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ธนาคารจะดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากร้ านค้ า
17.3.2.4 ในกรณีที่ร้านค้ ามีความประสงค์ขอใช้ บริการ Mobile EDC Payment กับทางธนาคาร ร้ านค้ าตกลงเสียค่าธรรมเนียมแบบรายเดือน
ให้ กบั ธนาคาร ตามอัตราค่าธรรมเนียมต่อเครื่องที่ธนาคารกาหนด พร้ อมทังแจ้
้ งจานวนเครื่อง Mobile EDC ที่ประสงค์จะขอใช้ บริการ
รวมทังตกลงยิ
้
นยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ ในบันทึกแนบท้ ายคาขอใช้ บริการ Mobile EDC
Payment
17.4 ร้ านค้ าตกลงยอมรับว่า ในกรณีที่ธนาคารนาเงินอื่นใดที่มิใช่คา่ บริการตามข้ อตกลงการใช้ บริการฉบับนี ้ฝากเข้ าบัญชีรับชาระเงินผิดพลาด ทั ง้ นี ้ ไม่วา่ จะเกิด
จากความผิดพลาดของข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน หรื อรายละเอียดอื่นใด หรื อเหตุผิดพลาดใดๆก็ตาม ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจานวน
ดังกล่าวออกจากบัญชีรับชาระเงิน เพื่อเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ได้ ทันที โดยธนาคารไม่ต้องแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบก่อน โดยร้ านค้ าตกลงจะไม่
เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆจากธนาคาร
17.5 กรณีที่ลกู ค้ านาเงินฝากเข้ าบัญชีเพื่อชาระค่าบริ การผิดไปจากบัญชีรับชาระเงิน ร้ านค้ าตกลงเป็ นผู้ดาเนินการเจรจาและเรี ยกร้ องเงินดังกล่าวจากลูกค้ า
โดยตรง
17.6 กรณีที่ร้านค้ าต้ องชาระค่าเสียหาย หรื อค่าธรรมเนียม และ/หรื อจานวนเงินใดๆ ให้ แก่ธนาคาร ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีรับชาระเงิน
หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดที่ร้านค้ ามีอยูก่ บั ธนาคารเพื่อหักชาระหนี ้ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบถึงการหักเงินจากบัญชีดงั กล่าวภายใน 15 วันทาการ
ของธนาคาร นับตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารทาการหักเงิน หากเงินในบัญชีรับชาระเงิน และ/หรื อเงินในบัญชีเงินฝากประเภทอื่นใดมีไม่เพียงพอให้ ธนาคารหักชาระ
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หนี ้ได้ ทงหมด
ั้
ร้ านค้ าตกลงยินยอมชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ธนาคารจากยอดหนี ้ส่วนที่ธนาคารไม่สามารถหักชาระหนีไ้ ด้ ในอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดตามประกาศของ
ธนาคาร เรื่ องอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมและส่วนลด (ปั จจุบนั เท่ากับร้ อยละ 15 ต่อปี ) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละคราวนับตังแต่
้
วันที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินชาระหนี ้ได้ จนกว่าร้ านค้ าจะชาระหนี ้เสร็จสิ ้น และไม่เป็ นการตัดสิทธิธนาคารในการที่จะบอกเลิกการใช้ บริการ
17.7 กรณีร้านค้ าได้ เปลี่ยนแปลงเลขที่บญ
ั ชีรับชาระเงินไม่ว่าเหตุใดก็ตาม หรื อมีการเปิ ดบัญชีรับชาระเงินเพิ่ม ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ข้อกาหนดและเงื่อนไข
ต่างๆ ตามข้ อตกลงการใช้ บริการฉบับนีย้ งั คงมีผลบังคับใช้ กบั เลขที่บญ
ั ชีรับชาระเงินที่เปลี่ยนแปลงใหม่ หรือบัญชีรับชาระเงินที่เปิ ดเพิ่มเติมนันด้
้ วย
17.8 ร้ านค้ าตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้ อกาหนด รวมทังค่
้ าธรรมเนียมในการให้ บริ การตามคาขอใช้ บริการรับ
ชาระเงิน Bill Payment ฉบับนี ้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
17.9 การเก็บรักษาข้ อมูลเป็ นความลับ
ในกรณีที่ธนาคารจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคารให้ แก่ ร้านค้ าหรือตัวแทน หรื อพนักงาน หรื อลูกจ้ าง เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นต้ องทราบข้ อมูล ซึ่ง
ต่อไปนี ้จะเรี ยกรวมกันว่า “ตัวแทนร้ านค้ า” ทังนี
้ ้ ไม่ว่าข้ อมูลจะอยู่ในรูปของเอกสาร รายงาน บันทึกข้ อมูล ผลการวิเคราะห์ ผลการศึกษา และ/หรื อในรูปแบบใดๆ ไม่ว่า
โดยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ข้ อมูลที่เป็ นความลับ” โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมที่จะเก็บรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับไว้ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไข
ตามที่ระบุดงั นี ้
17.9.1 ร้ านค้ าตกลงที่จะเก็บรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับอย่างเคร่งครัด ในสถานที่หรื อระบบที่มีความปลอดภัยโดยเก็บแยกจากเอกสารและ/หรื อข้ อมูลอื่นๆ
และจะไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลใด ๆ ได้ ลว่ งรู้ถึงข้ อมูลที่เป็ นความลับ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และตกลงว่าจะใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การให้ บริ การตามบริ การของธนาคารตามที่ได้ ระบุในข้ อตกลงฉบับนีเ้ ท่านัน้ อีกทังจะไม่
้
ใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับไปในทางใดๆ อันทาให้ หรื ออาจทาให้
เกิดความเสียหายต่อธนาคารไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม แม้ วา่ ข้ อตกลงฉบับนี ้จะสิ ้นสุดลงแล้ วก็ตาม เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคาร
17.9.2 ร้ านค้ าตกลงที่จะดาเนินการทังปวง
้
เพื่อให้ ตวั แทนร้ านค้ าเก็บรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับไว้ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ ร้านค้ าได้ ตกลงไว้
กับธนาคารตามข้ อตกลงฉบับนี ้ โดยร้ านค้ าขอรับรองว่าตัวแทนร้ านค้ าจะไม่เปิ ดเผยและ/หรื อใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับในประการอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ระบุไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี ้
17.9.3 ข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการเปิ ดเผยและ/หรือใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับตามที่ระบุข้างต้ น คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงไม่นามาใช้ บงั คับกับข้ อมูลที่ร้านค้ า
ได้ ทาการพิสจู น์หรือมีหลักฐานยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ วา่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยแล้ วต่อสาธารณะชนหรือทราบกันเป็ นการทัว่ ไป ทังนี
้ ้ ต้ องมิใช่
ข้ อมูลที่ถกู เปิ ดเผยโดยร้ านค้ า
17.9.4 ในกรณีที่ร้านค้ าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐผู้มีอานาจตามกฎหมาย ร้ านค้ าตกลงแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือ
ล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับดังกล่าว พร้ อมแสดงหลักฐานหรือระบุข้อกฎหมายที่บงั คับให้ ร้ านค้ าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับ
ด้ วย
17.9.5 ร้ านค้ าตกลงจะส่งคืนหรือทาลายข้ อมูลที่เป็ นความลับในทันทีเมื่อได้ รับแจ้ งจากธนาคาร รวมทังส่
้ งคืนหรือทาลายข้ อมูลหรือรายงาน ผลหรือการศึกษา
วิเคราะห์ และเอกสารใด ๆ ทังต้
้ นฉบับและสาเนาที่ ร้านค้ าหรื อตัวแทนร้ านค้ าได้ จดั ทาขึ ้นโดยอ้ างอิงข้ อมูลที่เป็ นความลับ และร้ านค้ าจะไม่ทาสาเนา
หรือทาซ ้าซึง่ ข้ อมูลที่เป็ นความลับนัน้ ไม่วา่ ด้ วยวิธีการใดๆ
17.9.6 หากธนาคารได้ รับความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ร้านค้ าหรือตัวแทนร้ านค้ าใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับในประการใดๆ นอกเหนือจาก
ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี ้ หรือร้ านค้ าหรือตัวแทนร้ านค้ าไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรือเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี ้ ร้ านค้ า
ตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ให้ แก่ธนาคารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ร้ านค้ าทราบ นอกจากการชดใช้
ค่าเสียหายดังกล่าวแล้ ว ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิในการดาเนินการใดๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่มีขึ ้นหรื ออาจมีขึ ้นได้ ซึ่งรวมถึงการ
ร้ องขอให้ ศาลมีคาสัง่ อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อระงับการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของร้ านค้ าหรือตัวแทนร้ านค้ าหรื อของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วย
17.10
หากร้ านค้ าหรือธนาคารประสงค์จะยกเลิกคาขอใช้ บริการรับชาระเงิน Bill Payment ร้ านค้ าหรือธนาคารจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้ ถือว่าคาขอใช้ บริ การรับชาระเงิน Bill Payment และข้ อตกลงการใช้ บริ การฉบับนีเ้ ป็ นอันสิ ้นผลเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว
ข้ อ 18 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (เลขที่ 1.0) (Cross Bank Bill Payment)
“พร้ อมเพย์ (PromptPay)” หมายความถึง เลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรื อเลขทะเบียนนิติบคุ คล พร้ อมกับเลขลงท้ าย (Suffix) และ/หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการกาหนด
ต่อไป (ถ้ ามี) ซึ่งผูกกับบัญชีเงินฝากของร้ านค้ า ตามที่ร้านค้ าสมัครลงทะเบียนไว้ กับ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทย และ “บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment)” หมายความถึง บริ การการทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตามที่ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินอื่นกาหนด หรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด ซึง่ เป็ นการใช้ บริการที่สามารถระบุ พร้ อมเพย์ (PromptPay) แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรือรหัสบริษัท (Product Code) ของร้ านค้ าซึง่ ผูกกับ พร้ อมเพย์
(PromptPay) ตามที่ร้านค้ าสมัครลงทะเบียนไว้ ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าขอสมัครลงทะเบียนและใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) โดยตกลงยินยอมผูกพัน
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และปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) กับ ธนาคาร ตามรายละเอียดการให้ บริ การที่ธนาคารกาหนด
ดังต่อไปนี ้
18.1 ร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า ร้ านค้ าสามารถสมัครขอใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ โดยสมัครขอลงทะเบียนและใช้ บริการผ่าน
ช่องทางตามที่ธนาคารกาหนด อาทิเช่น ที่ทาการสาขาธนาคาร หรื อ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึน้ ในภายหน้ า ทังนี
้ ้ กา รลงทะเบียนและการใช้ บริ การ
ชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ ข้อตกลงนี ้ และ/หรื อข้ อตกลงอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
18.2 ร้ านค้ ากาหนดใช้ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้ อมกับเลขลงท้ าย (Suffix) หรื อข้ อมูลอื่นใดอันเนื่องจากมีการประกาศเพิ่มเติมใน
ภายหน้ า โดยเลือกเป็ นข้ อมูลอ้ างอิง พร้ อมเพย์ (PromptPay) เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อสามารถใช้ กับบริ การต่างๆ ที่จะจัดให้ มี
ขึ ้น อาทิเช่น การรับเงินสาหรับการชาระค่าสินค้ าและบริการเข้ าบัญชีด้วย พร้ อมเพย์ (PromptPay) แทนการใช้ รหัสบริษัท (Product Code) ที่ผกู กับข้ อมูลอ้ างอิง
พร้ อมเพย์ เป็ นต้ น
18.3 ร้ านค้ าสามารถเลือกบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันของร้ านค้ าที่มีอยู่กับธนาคาร หรื อบัญชีเงินฝากประเภทอื่นใด อันเนื่องมาจากมี
ประกาศเพิ่มเติมจากธนาคารในภายหน้ า สาหรับผูกพร้ อมเพย์ (PromptPay) เพื่อการใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้
18.4 บัญชีเงินฝากที่จะถูกผูกกับบริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ต้ องมีสถานะการใช้ บริ การเป็ นปกติ โดยต้ องเป็ นบัญชีเงินฝากที่มีชื่อ
ร้ านค้ าเป็ นเจ้ าของบัญชีเท่านัน้ เว้ นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
18.5 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้ อมกับเลขลงท้ าย (Suffix) และ/หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการกาหนดต่อไป (ถ้ ามี ) ที่ร้านค้ าสามารถ
กาหนดใช้ เป็ น พร้ อมเพย์ (PromptPay) ได้ จะต้ องเป็ นหมายเลขที่ยงั ไม่ถกู กาหนดใช้ เป็ นพร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น ไม่ว่าจะเป็ น
บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กบั ธนาคาร ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นใด เว้ นแต่ได้ มีการยกเลิกเลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล พร้ อม
กับเลขลงท้ าย (Suffix) และ/หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ดังกล่าวเป็ น พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากบัญชีอื่นดังกล่าว ตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
18.6 เมื่อธนาคารได้ รับคาขอหรือรายการสมัครใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แล้ ว ธนาคารจะส่งข้ อมูลการสมัครใช้ บริการชาระเงินข้ าม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) แต่ละรายการ ไปทาการตรวจสอบข้ อมูลและลงทะเบียน ข้ อมูลการใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร ( Cross Bank Bill
Payment)กับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงทะเบียนบริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของบริ ษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด หรื อ
ของผู้ให้ บริ การรายอื่นที่ธนาคารกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ซึ่งต่อไปนีเ้ รี ยกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยหากธนาคารพิจารณาพบว่า ข้ อมูลที่ ร้านค้ าระบุในคาขอหรื อ
รายการสมัครใช้ บริ การชาระเงินข้ า มธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ไม่ถูกต้ องอย่างชัดแจ้ ง ธนาคารมีสิทธิ์ แก้ ไขให้ ถูกต้ อง หรื อพิจารณาระงับ การ
ลงทะเบียน บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ ทังนี
้ ้ การสมัครใช้ บริการ
ชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) จะมีผลก็ตอ่ เมื่อธนาคารได้ ดาเนินการลงทะเบียนข้ อมูลในระบบลงทะเบียนเรียบร้ อยแล้ ว และธนาคารจะแจ้ ง
ผลการลงทะเบียนให้ ร้านค้ าทราบตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
18.7 กรณีที่ธนาคารได้ รับคาขอใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ของร้ านค้ าไว้ ก่อนวันที่ระบบลงทะเบียนจะเปิ ดให้ บริ การรับลงทะเบียน
ร้ านค้ ายอมรับว่าธนาคารจะรวบรวมข้ อมูลตามรายละเอียดการสมัครของร้ านค้ าไว้ และส่งข้ อมูลการสมัครใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill
Payment) ของร้ านค้ าแต่ละรายการไปทาการตรวจสอบข้ อมูลและลงทะเบียน เมื่อระบบลงทะเบียนเปิ ดให้ บริการรับลงทะเบียนแล้ วเท่านัน้ โดยร้ านค้ าจะทราบ
ผลการลงทะเบียนการขอใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
18.8 ร้ านค้ ารับรองว่า ข้ อมูล และ/หรื อ รายละเอียด และ/หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องในการสมัครใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นัน้ มี
ความครบถ้ วนและถูกต้ องแท้ จริ ง และเป็ นปั จจุบนั สาหรับการใช้ บริ การนี ้และเป็ นข้ อมูลของร้ านค้ าโดยร้ านค้ ามีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอ
ใช้ บริการ และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอใช้ บริการนี ้ รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ หากมีข้อบกพร่องหรื อข้ อผิดพลาดใดเกิดขึ ้น
หรื อเกี่ยวเนื่อง มาจากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นตามข้ อมูลที่ ร้านค้ าให้ ไว้ แก่ธนาคาร ธนาคารไม่จาต้ องรับผิด ชอบต่อร้ านค้ าหรื อบุคคลอื่นใดในความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นแต่อย่างใด
18.9 ร้ านค้ ารับทราบและตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผย ข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ บางประการหรือทังหมดของผู
้
้ ขอใช้ บริ การสาหรับการลงทะเบียนเพื่ อใช้
บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามที่หน่วยราชการ ที่มีอานาจตามกฎหมายกาหนดหรื อเท่าที่ธนาคาร
พิจารณาเห็นว่า จาเป็ นและเหมาะสม หรือธนาคารเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ ทังนี
้ ้ ร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นจากการเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดตามเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ นแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
18.10 ร้ านค้ าสามารถระบุหรื อใช้ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ลงทะเบียนสาเร็จแล้ ว แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรื อรหัสบริ ษัท (Product Code) ที่ถกู ผูก
กับบริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นัน้ เพื่อการรับเงินสาหรับการชาระค่าสินค้ าและบริการเข้ าบัญชีเงินฝากดังกล่าว โดยใช้ พร้ อมเพย์
(PromptPay) ที่ผกู กับบัญชีเงินฝากดังกล่าว สาหรับรายการชาระเงินในประเทศได้ ทนั ที ภายในวงเงินต่อครัง้ และต่อวันที่ ร้านค้ าหรือ ผู้ชาระเงินกาหนด แต่ต้องไม่
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เกินจานวนหรือหลักเกณฑ์ตามข้ อตกลงของธนาคาร และ/หรือใช้ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกู กับบัญชีเงินฝากดังกล่าวในการทาธุรกรรมอื่นใดที่ธนาคารจะจัด
ให้ มีขึ ้นในภายหน้ า
18.11 ร้ านค้ ายอมรับว่าการทาธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากใด ๆ หากได้ มีการระบุ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ที่ผกู กับบัญชีเงินฝากนันแล้
้ ว ย่อมมีผลเท่ากับเป็ นการ
ระบุเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรือรหัสบริษัท (Product Code) และเป็ นการทาธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากนัน้ ๆ และมีผลผูกพันร้ านค้ าทุกประการ
18.12 ร้ านค้ าสามารถแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ข้ อมูลและ/หรือรายละเอียดใดๆ ตลอดจนยกเลิกการใช้ บริการชาระเงิ นข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ โดย
การติดต่อแจ้ งความประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ธนาคารกาหนด และดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้การแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ข้ อมูล และ/
หรื อรายละเอียดดังกล่า ว จะมีผ ลก็ ต่อเมื่อ ร้ านค้ า ดาเนิน การตามวิ ธี การและเงื่ อนไขที่ ธ นาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูรณ์ และธนาคารได้ ดาเนิ นการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลในระบบการลงทะเบียนรวมถึงแจ้ งผลดาเนินการดังกล่าวให้ ร้านค้ าทราบเรียบร้ อยแล้ วเท่านัน้
18.13 การทาธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้ การใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) นี ้ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุภายใต้ ข้อตกลงและ
เงื่อนไขดังกล่าว โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมด้ วยแล้ ว และจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ าน และไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวทาให้ ร้ านค้ าขาดผลประโยชน์ และ/หรื อได้ รับความ
เสียหาย และสละสิทธิที่จะเรียกร้ องค่าขาดประโยชน์และร้ านค้ ารับทราบและตกลงว่า ร้ านค้ ามีหน้ าที่ต้องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้ บริการชาระเงิน
ข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) เมื่อร้ านค้ าไม่ใช้ งาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเลขประจาตัวผู้เสียภาษี และ/หรือเลขทะเบียนนิติบคุ คล พร้ อมกับเลขลง
ท้ าย (Suffix) และ/หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่อาจมีการกาหนดต่อไป (ถ้ ามี) ที่ได้ ลงทะเบียนใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ดังกล่าว ตาม
วิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น หากร้ านค้ าไม่ดาเนินการขอยกเลิกการใช้ บริ การชาระเงินข้ าม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดและเกิดความเสียหายใดๆ ขึ ้น ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่เพียงฝ่ าย
เดียว
18.14 ธนาคารมีสิทธิระงับการให้ บริการชัว่ คราว หรือยกเลิกการให้ บริการนี ้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน หรือระงับหรือยกเลิกบริการหนึ่ งบริการใดภายใต้ ข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าตามสมควร เว้ นแต่ในกรณีที่ ธนาคารมีกรณีจาเป็ น
เร่งด่วนไม่สามารถแจ้ งล่วงหน้ าได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบโดยเร็ วเท่าที่สามารถทาได้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ธนาคารมีสิทธิ
ระงับหรือยกเลิกการให้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ ทนั ทีเมื่อธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
18.14.1 เมื่อมีเหตุการณ์ที่ธนาคารสงสัยหรือเชื่อโดยมีเหตุสมควรว่า ร้ านค้ ามิใช่เจ้ าของ หรือผู้มีสิทธิใช้ งานข้ อมูลอ้ างอิง พร้ อมเพย์ หรือบัญชีเงินฝากที่ถกู ผูก
กับ พร้ อมเพย์ (PromptPay) เพื่อในกิจการที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมที่
อาจผิดกฎหมาย หรือมีการใช้ บริการในลักษณะที่ผิดปกติ เช่น มีการทารายการซ ้าๆ ในเวลาใกล้ ๆ กันจนเป็ นการรบกวนระบบการให้ บริการของธนาคาร เป็ น
ต้ น หรือเป็ นการฉ้ อฉล หรือทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีผ้ บู กุ รุกระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) หรือแนวโน้ มที่จะมีการกระทาที่มิชอบโดยประการใด ๆ
18.14.2 บัญชีเงินฝากที่ถกู ผูกกับ พร้ อมเพย์ (PromptPay) ถูกระงับ หรือถูกอายัดโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย และ/หรือปิ ดบัญชี ไม่วา่ โดยร้ านค้ า
หรือโดยธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอื่นใด หรือถูกระงับการใช้ บญ
ั ชีเงินฝากหรือถูกปิ ดบัญชีตามระเบียบของธนาคาร
18.14.3 ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือคาสัง่ ศาล และ/หรือตามที่กฎหมายกาหนด
18.15 ร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนี ้ ทังที
้ ่ มีอยู่ก่อนแล้ วและที่จะมีขึ ้น
หรือมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต ตามที่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะแจ้ ง ให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 30
วันโดยการแจ้ งดังกล่าวธนาคารอาจใช้ วิธีประกาศไว้ ณ ที่ทาการของธนาคาร หรื อแจ้ งในเว็บไซต์ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรื อวิธีการอื่นใดตามที่
ธนาคารกาหนดหรื อเห็นสมควร โดยให้ ถือว่าระเบียบหรื อวิธีปฏิบตั ิ ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ
ชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบับนี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขการทาธุรกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้ การใช้ บริการชาระเงินข้ ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment) นี ้ ต้ องเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนดด้ วย โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมและจะไม่
โต้ แย้ งคัดค้ าน และไม่ถือว่าการกระทาดังกล่าวทาให้ ร้ านค้ าขาดผลประโยชน์ และ/หรื อได้ รับความเสียหาย และสละสิทธิที่จะเรี ยกร้ องค่าขาดประโยชน์ และ
ค่าเสียหายจากธนาคารทังสิ
้ ้น
18.16 ร้ านค้ ายินยอมและตกลงชาระค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนี ้ ตามที่ ธนาคารกาหนด หาก มีการ
ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆ ธนาคารจะแจ้ งให้ ร้ านค้ าทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 30 วัน ณ ที่ทาการสาขา/เว็บไซต์ของ
ธนาคาร (www.ktb.co.th) และ/หรือวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนดหรือเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการ และ/
หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ จากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่มีอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที
18.17 หากร้ านค้ าเห็นว่าธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการและ/หรือค่าใช้ จา่ ย ไม่ถกู ต้ อง ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การ หากร้ านค้ าไม่แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่ถกู ต้ องภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว ซึ่ง ร้ านค้ าตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านหรื อเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จาก
ธนาคารภายหลัง
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18.18 ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ซึ่งรวมถึงการที่ธนาคารไม่สามารถลงทะเบียน พร้ อมเพย์
(PromptPay) หรื อให้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ระบบสื่อสารขัดข้ อง กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง
ปั ญหาทางด้ านพลังงาน การกระทาของบุ คคลภายนอก อัคคีภยั ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ การประท้ วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์
หรือข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุตา่ งๆ อันอยูน่ อกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร
18.19 ร้ านค้ าตกลงและยอมรับว่า เอกสาร และ/หรื อหนังสือ และ/หรื อหลักฐานใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารจัดทาขึน้ อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร
(Cross Bank Bill Payment) นัน้ มีความ ถูกต้ องทุกประการโดยไม่จาต้ องให้ ร้านค้ าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด
18.20 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การชาระเงินข้ ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) ฉบับนี ้ ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ น
ศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้
ข้ อ 19 ข้ อตกลงการใช้ บริการ KTB Corporate Online สาหรับกลุ่มภาครัฐ
KTB Corporate Online ซึง่ ต่อไปนี ้เรียกว่า “ระบบงาน” หมายถึง บริการที่ธนาคารอานวยความสะดวกให้ แก่ร้านค้ าให้ สามารถใช้ บริการของธนาคารในรูปแบบ
ธุรกรรมการให้ บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ / รับ/ ส่งข้ อมูล ด้ วยตนเองผ่านระบบงาน ซึง่ ประกอบด้ วยบริการ ได้ แก่ บริการพื ้นฐาน บริการข้ อมูลการรับชาระ
บริการด้ านการโอนเงิน บริการด้ านเช็ค รวมถึงบริการ และ/หรือธุรกรรมการให้ บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ธนาคารได้ จดั ให้ มีผ่ านระบบงานทังที
้ ่ธนาคารได้
กาหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้และ/หรือที่จะมีขึ ้นต่อไปในภายหน้ าทุกประการ โดยร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ามขันตอนและเงื
้
่อนไขการใช้ บริการระบบงานดังนี ้
19.1 ในข้ อตกลงฉบับนี ้ คาว่า“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและ/หรือบัญชีอื่นใดที่ร้านค้ ามีอยูก่ บั ธนาคาร
19.2 การใช้ รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสลับประจาตัว (User Password)
19.2.1 เมื่อร้ านค้ าได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การแล้ ว ธนาคารจะมอบชุดรหัสสาหรับใช้ บริการให้ แก่ร้านค้ าซึ่งประกอบด้ วย รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัส
ประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และ รหัสลับประจาตัว (User Password) ให้ แก่ร้านค้ า ซึ่งร้ านค้ าตกลงจะเก็บรักษาไว้ ในที่มนั่ คงปลอดภัย และถือ
เป็ นความลับเฉพาะตัวของร้ านค้ าเท่านัน้
19.2.2 ในการใช้ บริ การต่างๆ ผ่านระบบงานทุกครัง้ ร้ านค้ าจะต้ องใส่รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสลับ
ประจาตัว (User Password) ให้ ถูกต้ อง หากผู้ขอใช้ บริ การใส่รหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และ รหัสลับ
ประจาตัว (User Password) ไม่ถกู ต้ องเกินกว่าจานวนครัง้ ที่กาหนด ระบบงานจะระงับการให้ บริ การชัว่ คราวโดยอัตโนมัติ โดยร้ านค้ าจะต้ องมา
ติดต่อที่สาขาของธนาคารหรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนดด้ วยตนเอง เพื่อยกเลิกการระงับการใช้ บริการชัว่ คราว
19.2.3 ในกรณีที่ร้านค้ าลืมรหัสหน่วยงาน (Company ID) และ/หรื อรหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และ/หรื อรหัสลับประจาตัว (User Password)
ร้ านค้ าสามารถยื่นเอกสารขอออกรหัสหน่วยงาน (Company ID) และ/หรื อรหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และ/หรื อรหัสลับประจาตัว (User
Password) ด้ วยตนเองผ่านสาขาที่สมัครใช้ บริการ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
19.2.4 ร้ านค้ าสามารถระงับรหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสลับประจาตัว (User Password) โดยแจ้ งธนาคาร
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่สาขาของธนาคาร และธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบและระงับให้ ภายหลังจากที่ธนาคารได้ รับแจ้ งการระงับจากร้ านค้ า
แล้ ว ทัง้ นี ้ การระงับจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อระบบงานยืนยันการระงับ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ก่อนการระงับ
ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ หากร้ านค้ ามีความประสงค์จะยกเลิกการระงับรหัสหน่วยงาน (Company ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัส
ลับประจาตัว (User Password) ร้ านค้ าจะต้ องมาติดต่อด้ วยตนเองยื่นเอกสารขอยกเลิกการระงับรหัสหน่วยงานผ่านสาขาที่สมัครใช้ บริการ ตามที่
ธนาคารกาหนด
19.2.5 การกระทาใด ๆ ผ่านระบบงาน ทัง้ ที่เป็ นการกระทาของร้ านค้ าเอง หรื อเป็ นการกระทาที่เกิดขึน้ โดยบุคคลอื่น หากได้ กระทาไปโดยผ่านรหัส
หน่ว ยงาน (Company ID) รหัส ประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสลับประจาตัว (User Password) และ/หรื อค าสั่งคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริการนี ้แล้ ว ให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และมีผลผูกพัน ร้ านค้ าเสมือนหนึ่งได้ กระทาโดยร้ านค้ าเอง โดยไม่จาเป็ นต้ องทาหรื อลงลายมือ
ชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานในการนัน้ อีก เว้ นแต่ธนาคารจะแจ้ งหรื อจะมีการกาหนดไว้ เป็ นประการอื่นอย่างชัดเจน และร้ านค้ าตกลงว่า
ธนาคารไม่จาต้ องรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการกระทาข้ างต้ น โดยร้ านค้ ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการ
กระทาดังกล่าวทุกประการ
19.2.6 ธนาคารจะรับผิดต่อร้ านค้ าในกรณีที่:
19.2.6.1 ธนาคารยังไม่ได้ สง่ มอบเครื่องมือโอนเงินให้ แก่ร้านค้ าและเกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ
19.2.6.2 เกิดรายการโอนเงินผ่านระบบงานโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของร้ านค้ า
19.3 การใช้ ระบบงานในแต่ละครัง้ หากไม่มีการทารายการติดต่อกันภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวธนาคารจะยกเลิกการ
ติดต่อ หากร้ านค้ าประสงค์จะใช้ บริการต่อไปจะต้ องติดต่อผ่านระบบงานเข้ ามาใหม่
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19.4 การโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ร้ านค้ าตกลงจะปฏิบตั ิทางบัญชีเช่นเดียวกับวิธีการปฏิบตั ิของธนาคารพาณิชย์ทวั่ ไป โดยสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีตามที่ได้
ระบุไว้ ในใบสมัครขอใช้ บริการ KTB Corporate Online สาหรับกลุม่ ภาครัฐ หรือตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
19.5 การกาหนดสิทธิการอนุมตั ิรายการบริการพื ้นฐาน บริการด้ านการโอนเงิน โดยการกาหนดระดับวงเงินอนุมตั ิรายการหรือ LOA (Line of Authorization) ร้ านค้ า
สามารถกาหนดวงเงินสูงสุดของการโอนต่อครัง้ / ต่อการทารายการ / ต่อสื่อข้ อมูลได้ ด้วยตนเอง และถือเป็ นความรับผิดชอบของร้ านค้ า และธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการโอนเงินของร้ านค้ าทังสิ
้ ้น
19.6 การยกเลิกรายการโอนเงินล่วงหน้ าผ่านระบบงาน โดยใช้ รหั สประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID) และ รหัสลับประจาตัว (User Password) ให้ ถือว่าการยกเลิก
รายการโอนเงินล่วงหน้ าดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ทนั ทีระบบงานยืนยันการยกเลิกรายการ แต่หากรายการโอนเงินล่วงหน้ านันไม่
้ สามารถยกเลิกได้ เนื่ องจากอยูใ่ น
กระบวนการที่ธนาคารไม่สามารถระงับการจ่ายเงินได้ ร้ านค้ าขอสละสิทธิในการเรียกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้น
19.7 ร้ านค้ าตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงฉบับนี ้ได้ หรือ ร้ านค้ าหรือผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ าไม่ได้ รับเงินจากการโอนเงิน
ของร้ านค้ าผ่านระบบงาน อันเนื่องมาจากร้ านค้ ามีเงินในบัญชีไม่เพียงพอหรื อธนาคารได้ แจ้ งให้ ร้านค้ าทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินอยู่แล้ วก่อนหรือ
ขณะที่ทารายการโอนเงิน หรือร้ านค้ าปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข หรือข้ อตกลงกับธนาคาร หรือเป็ นเหตุสดุ วิสยั เช่นในกรณีที่มีความชารุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้ อง หรือ
ล่าช้ าของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรื อระบบไฟฟ้า และ/หรื อระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการติดต่อสื่อสาร และ/หรื อปั ญหาทางด้ าน
พลังงาน ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การกระทาของบุคคลภายนอก การกระทาของหน่วยงานรัฐบาล ไฟไหม้ การประท้ วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม
ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรื อเหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุม ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการที่ ร้านค้ าจะเข้ า ใช้
บริการ หรือต่อการที่ธนาคารจะให้ บริการตามข้ อตกลงฉบับนี ้
19.8 ในกรณีที่ร้านค้ าใช้ บริ การต่างๆ ผ่านระบบงานแล้ วเกิดความบกพร่องผิดพลาดจากการใช้ บริ การนี ้ ไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนัน้ ๆ จะเกิดขึ ้นด้ วยเหตุผล
ประการใด ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีอานาจแก้ ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง และยินยอมให้ ธนาคารหักเงิน และ/หรือโอนเงิน
จากบัญชีตา่ งๆ ร้ านค้ าใช้ บริการที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น โดยธนาคารมิต้องแจ้ งหรื อขออนุญาตจากร้ านค้ าก่อนล่วงหน้ า อนึ่ง
ร้ านค้ ายินยอมให้ ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงิน โอนเงิน หรื อการดาเนินการของธนาคารกับบัญชีที่ใช้ กับระบบงาน ซึ่งเป็ นเอกสารที่ธนาคาร
จัดทาขึ ้นเพื่อการแก้ ไขความบกพร่องผิดพลาดข้ างต้ น เป็ นเอกสารที่มีความถูกต้ องสมบูรณ์ครบถ้ วนทุกประการ
19.9 กรณีร้านค้ าพบความบกพร่องผิดพลาดใด ๆ จากการหักเงิน และ/หรือการโอนเงินโดยผ่านระบบงาน ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับ วันและเวลา
ที่ทารายการ บัญชีที่เกี่ยวข้ องในการหักเงิน และ/หรือ โอนเงิน ประเภทรายการ จานวนเงินที่โอนเข้ าหรื อโอนออก ชื่อและสถานที่ติดต่อของร้ านค้ าและผู้แจ้ งให้
ธนาคารทราบทันที โดยร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารดาเนินการตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาด ในการหักเงิน และ/หรือโอนเงินจากข้ อมูลที่ได้ รับจากร้ านค้ ากับ
รายงานของธนาคาร ตามวิธีการของธนาคารทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าความบกพร่องผิดพลาดดังกล่าว เกิดจากการกระทา ของร้ านค้ าเองและ
ธนาคารได้ ดาเนินการไปตามข้ อมูลที่ ร้านค้ าแจ้ งแล้ ว ร้ านค้ าตกลงที่จะดาเนินการเรี ยกร้ องเงินจานวนดังกล่าวจากผู้รับโอน/คู่ค้าหรื อลูกหนี ้ (แล้ วแต่กรณี)
โดยตรง และขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ธนาคารได้ หกั และโอนดังกล่าว รวมทังค่
้ าเสียหายใดๆ อีกด้ วย นอ กจากนี ้ หาก
ธนาคารต้ องจ่ายเงินจานวนใดๆ ให้ แก่บุคคลอื่นเนื่องจากความผิดพลาดข้ างต้ นแล้ ว ร้ านค้ าตกลงจะจ่ายเงินจานวนดังกล่าวพร้ อมดอกเบี ้ย คืนให้ แก่ธนาคาร
เป็ นการชดเชยจนครบถ้ วนเต็มทุกจานวน
19.10 ธนาคารสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ร้านค้ าได้ รับจากระบบงาน เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ย หรือข้ อมูล
อื่นใด เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นได้ ตลอดเวลา และไม่มีผลผูกพันธนาคาร
19.11 กรณีที่ร้านค้ าประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้ บริ การจากที่ได้ ระบุไว้ ในใบสมัครขอใช้ บริ การ KTB Corporate Online สาหรับกลุ่มภาครัฐ หรื อ
เอกสารแนบท้ ายฉบับใดๆ รวมทัง้ การยกเลิก และ/หรื อระงับการใช้ ระบบงาน ร้ านค้ าตกลงแจ้ งกับธนาคารเป็ นลายลักษณ์ อักษรตามแบบฟอร์ มที่ธนาคาร
กาหนด กรณี ร้านค้ า มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจสั่งจ่า ย หรื อผู้มีอานาจกระท าการแทนจะต้ องจัด ท าหนังสือ มอบอานาจฉบับ ใหม่ และ/หรื อแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสัง่ จ่ายให้ แก่ธนาคารทันที และทุกกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นจะมีผลบังคับใช้ นับแต่ธนาคารแจ้ งให้ ร้ านค้ าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นก่อนที่ธนาคารแจ้ งการผลเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
19.12 ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากของร้ านค้ าหรื อผู้รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนีม้ ี ทงรายการหั
ั้
กเงินจากบัญชีเงินฝากและโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากในคราวเดียวกัน ธนาคารจะ
ดาเนินการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากก่อน แล้ วจึงจะดาเนินการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว
19.13 ร้ านค้ าตกลงยอมรับว่า ธนาคารทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะแจ้ งหรือไม่แจ้ ง รายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากและ/หรือโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ ร้านค้ าหรื อผู้รับโอนเงิน/
คู่ค้า/ลูกหนี ้ทราบ เนื่องจากร้ านค้ าสามารถตรวจสอบสถานะ ผลการหักเงิน/โอนเงิน และรายงานการหักเงินจากบัญชี เงินฝาก และ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงิน
ฝากของร้ านค้ าหรื อผู้รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนีไ้ ด้ ผ่านระบบงาน หากร้ านค้ าหรื อผู้รับโอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนีไ้ ม่ดาเนินการทักท้ วงรายการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
และ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากธนาคาร ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ดาเนินการโดยถูกต้ องครบถ้ วนทุก
ประการแล้ ว
19.14 เพื่อให้ การบริ การบรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้ อตกลงนี ้ ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อดาเนินการ
ตามวิธีการแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้ต่อไป และร้ านค้ าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ ความยินยอมดังกล่าว จนกว่าจะมีการยกเลิกข้ อตกลงนี ้
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19.15 ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารติดต่อ สอบถาม ตรวจสอบ รับ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดบางประการของร้ านค้ าให้ บริ ษัทข้ อมูลเครดิต สถาบัน
การเงิน บุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆ ก็ได้ ในกรณีที่จาเป็ นหรื อในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควรตังแต่
้ วนั ที่ทาบันทึกนี ้ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริ ตจาก
กลุ่มมิจฉาชีพ ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารตรวจสอบ และ/หรื อสืบค้ นข้ อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และ/หรื อภาพใบหน้ าของร้ านค้ าจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้ องได้ นอกจากนี ้ ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรือจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของร้ านค้ าต่อเจ้ าหน้ าที่ หรือ
หน่วยงานของรัฐได้ ทกุ ประการ ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อธุรกรรมการเงินของ
ร้ านค้ าหรือลูกค้ าของร้ านค้ ารายหนึ่งรายใดหรื อหลายรายต่อเจ้ าหน้ าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้ รับการร้ องขอ และให้ ความยินยอมนี ้มีอยูต่ ลอดไป
แม้ จะได้ มีการยกเลิกการใช้ บริการกับธนาคาร หรือการบอกเลิกข้ อตกลงฉบับนี ้แล้ วก็ตาม
19.16 ร้ านค้ าตกลงว่า จะไม่เปิ ดเผย หรืออนุญาตให้ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ซึง่ โดยสภาพหรือธนาคารกาหนดว่าเป็ นความลับ ซึง่ รวมถึง แต่ไม่
จากัดเฉพาะข้ อมูลที่เกี่ยวกับข้ อความในข้ อตกลงนี ้แก่บคุ คลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของธนาคารไม่วา่ เวลาใด เว้ นแต่ก ารเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามที่กฎหมายกาหนด หรื อหน่วยราชการที่มีอานาจตามกฎหมาย หรื อศาล ซึ่งร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าตามสมควรก่อนการเปิ ดเผย
ข้ อมูล ทังนี
้ ้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับแก่บคุ คลภายนอก โดยมิได้ รับความยิ นยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคาร ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่เพียงผู้เดียว
19.17 ร้ านค้ าตกลงยอมรับว่าข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีค่คู ้ าที่ธนาคารได้ รับจากร้ านค้ าอาทิเช่น ประเภทการโอนเงิน วันที่รายการมีผล วันที่รายการหมดอายุ ผู้ส่ง
คาสัง่ โอนเงิน (Releaser) และ/หรือผู้ยกเลิกรายการรับเงิน (Unwinder) จานวนเงินที่ร้านค้ าจะโอนให้ คคู่ ้ า/ผู้รับโอนเงิน แต่ละราย เลขที่บญ
ั ชีเงินฝากของร้ านค้ า
หรือผู้รับโอนเงิน/ คูค่ ้ า/ลูกหนี ้แต่ละราย วิธีการรับเงินของผู้รับโอนเงิน/คูค่ ้ า วิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี ้ เป็ นต้ น เป็ นสาระสาคัญในการโอนเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากของร้ านค้ าหรื อผู้รับโอนเงิน/คู่ค้า หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี ้ โดยธนาคารไม่จาเป็ นต้ องคานึงถึงชื่อบัญชีเงินฝากของร้ านค้ าหรื อผู้รับ
โอนเงิน/คู่ค้า/ลูกหนีแ้ ต่อย่างใด และเมื่อธนาคารได้ ดาเนินการใดๆ ตามข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การแล้ ว ให้ ถือว่าธนาคารได้ ปฏิบตั ิถูกต้ องครบถ้ วนทุก
ประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นจากการดาเนินการตามข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว ธนาคารไม่จาเป็ นต้ องรับผิดชอบแต่อย่างใด
19.18 ร้ านค้ ารับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้ สง่ มาให้ ธนาคารไม่วา่ จะส่งมาในรูปแบบใด มีความครบถ้ วนและถูกต้ องแท้ จริง
และในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากและ/หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่ง ร้ านค้ าระบุเกิดขึ ้น เนื่องจากความผิดพลาดหรือ
บกพร่ องแห่งเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่าว หรื อมีความล่าช้ า หรื อมีข้อบกพร่ องหรื อข้ อผิดพลาดใดๆ เกิ ดขึน้ จากการที่ธนาคาร
ดาเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้ อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไม่จาเป็ นต้ องรับผิดชอบแต่อย่างใด และร้ านค้ าตกลงจะ
ดาเนินการเรียกร้ องเงินจานวนดังกล่าวจากบุคคลนัน้ โดยตรง ทังนี
้ ้ ร้ านค้ าจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารหักหรื อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งร้ านค้ าระบุ
คืนให้ แก่ร้านค้ าและขอสละสิทธิในการฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ธนาคารได้ นาเข้ าบัญชีเงินฝากของบุคคลซึง่ ร้ านค้ าระบุตามเอกสาร และ/หรือข้ อมูล และ/
หรือรายละเอียดดังกล่าว ที่ธนาคารได้ รับจากร้ านค้ า ไม่วา่ ในรูปแบบใด อีกทังร้้ านค้ าขอรับรองว่าจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในข้ อพิพาทระหว่างร้ านค้ ากับบุคคลอื่น และหากร้ านค้ ามีข้อต่อสู้ และ/หรือสิทธิเรียกร้ องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับบุคคลอื่นเป็ นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก
19.19 หากเอกสาร และ/หรื อหลักฐาน และ/หรื อรายละเอียดใดๆ ที่ ร้านค้ าได้ ส่งมาให้ กับธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรู ปแบบใด มีความผิดพลาดหรื อบกพร่ อง และ
ร้ านค้ ามีความประสงค์จะขอแก้ ไขความผิดพลาดหรื อบกพร่องดังกล่าว ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งแก้ ไขความผิดพลาดหรื อบกพร่องให้ แก่ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรก่อนที่ธนาคารจะนาข้ อมูลเข้ าระบบของธนาคาร และหากร้ านค้ าแจ้ งแก้ ไขความผิดพลาดหรื อบกพร่องให้ แก่ธนาคารทราบภายหลังจากที่
ธนาคารได้ นาข้ อมูลเข้ าระบบแล้ ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ ร้านค้ า
19.20 เอกสารหรื อ หนังสือใด ๆ ที่ธนาคารส่งไปยัง ร้ านค้ าตามที่อยู่ และ/หรื อสานักงานตามที่แจ้ งไว้ กบั ธนาคารถือว่า ร้ านค้ าได้ ทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสือ
นัน้ ๆ แล้ ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เป็ นหน้ าที่ของร้ านค้ าที่จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที มิฉะนัน้ ร้ านค้ ายินยอมให้ ถือว่าที่อยู่เดิม
เป็ นที่อยูท่ ี่ถกู ต้ องแล้ ว
19.21 ร้ านค้ ายอมรับว่าบันทึก หลักฐานหรื อเอกสารใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารได้ จัดทาขึน้ อันเนื่องจากการใช้ บริ การของร้ านค้ าผ่านระบบงานนัน้ มีความถูกต้ องทุก
ประการโดยไม่จาต้ องให้ ร้านค้ าตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด
19.22 ร้ านค้ ายินยอมให้ ธนาคารเป็ นผู้นาส่งรายงานแทนร้ านค้ าให้ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อนาส่งรายงานให้ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบปฏิบตั ิ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบตั ิใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และ/หรือที่จะได้ รับการแก้ ไข
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือที่มีการประกาศใช้ เพิ่มเติมในภายหน้ า
19.23 หากร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ นาบัญชีเงินฝากของบุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงานอื่น มาใช้ บริ การ KTB Corporate Online ร่วมกับร้ านค้ าและเกิดการทุจริ ตฉ้ อฉล
ขึ ้น ร้ านค้ าตกลงยินยอมว่า ธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการทุจริตฉ้ อฉลนัน้
19.24 ร้ านค้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติม ยกเลิกการให้ บริการและ/หรือข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการในใบสมัครขอใช้ บริ การ
KTB Corporate Online สาหรับกลุ่มภาครัฐ เอกสารแนบข้ อมูลเพิ่มเติมบริ การแต่ละประเภท ข้ อตกลงการใช้ บริ การ KTB Corporate Online คู่มือการใช้ งาน
KTB Corporate Online และ/หรื อเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อสิทธิต่างๆ ที่ธนาคารให้ แก่ ร้านค้ าในเวลาใดก็ได้ ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารและ/หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
15 of 23

หน่ วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้ อตกลงการใช้ บริ การ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
Ver. 2019V3

19.25 ร้ านค้ าตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามคูม่ ือ ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิของธนาคารและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริการผ่านระบบงาน ซึ่ งธนาคาร
ได้ มอบหรื อส่งให้ แก่ ร้านค้ าทังที
้ ่มีอยู่ ณ ขณะนีแ้ ละที่ธนาคารจะได้ เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี ้ คู่มือหรื อเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใช้ บริ การผ่านระบบงาน ที่
ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า ให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของใบสมัครขอใช้ บริการ KTB Corporate Online สาหรับกลุม่ ภาครัฐนี ้ด้ วย รวมทังร้้ านค้ า
ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิของธนาคาร และ/หรื อข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดทาเอกสารอื่นใดให้ แก่ธนาคารตามที่ธนาคาร
และ/หรือทางราชการเป็ นผู้กาหนดด้ วย
19.26 หากร้ านค้ าหรื อธนาคารประสงค์จะยกเลิกขอใช้ บริ การฉบับนี ้ ร้ านค้ าหรือธนาคารจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน เมื่อ
ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าข้ อตกลงนี ้เป็ นอันสิ ้นผล
19.27 ธุรกรรมใดที่ร้านค้ าได้ ทารายการไว้ ลว่ งหน้ า ก่อนที่จะขอยกเลิกบริ การกับธนาคาร ร้ านค้ าตกลงให้ ถือว่ายังคงมีผลใช้ ได้ ผกู พันร้ านค้ าอยู่ ตราบจนกว่าร้ านค้ า
จะได้ ทารายการยกเลิกรายการที่ทาไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วนัน้
19.28 ร้ านค้ าจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ าร่วมในข้ อพิพาทระหว่างร้ านค้ ากับบุคคลอื่นใด ซึง่ เกี่ยวเนื่องจากการให้ บริการตามข้ อตกลงนี ้
19.29 ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนีใ้ ห้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึน้ ตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการขอใช้ บริการนี ้
19.30 ให้ ถือว่าข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการทังที
้ ่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี ้ และที่ธนาคารกาหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้และ/หรือที่จะมีขึ ้นต่อไปในภายหน้ า เป็ นส่วน
หนึ่งของใบสมัครขอใช้ บริการ KTB Corporate Online สาหรับกลุม่ ภาครัฐ และกรณีที่ข้อความใดในใบสมัครขอใช้ บริการ KTB Corporate Online สาหรับกลุม่
ภาครัฐ และข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ นขัดหรือแย้ งกันเอง ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของธนาคาร และให้ ถือว่าคาวินิจฉัยของธนาคาร
ดังกล่าวเป็ นที่สดุ โดยร้ านค้ าไม่มีสิทธิโต้ แย้ ง และ/หรือเรียกร้ องค่าเสียหายหรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้นจากธนาคาร
ประเภทของการให้ บริการ
ก. บริการพื ้นฐาน ประกอบด้ วย
ก.1 Account Information หมายถึง บริการเรียกดูสถานะ ยอดเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
ก.2 Download e-Statement หมายถึง บริการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสรุปทางบัญชีตามรูปแบบที่ธนาคารกาหนด
ก.3 Fund Transfer to Own A/C หมายถึง บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ร้ านค้ าสามารถทารายการได้ สงู สุดไม่จากัดจานวนเงินและจานวน
ครัง้ ต่อวัน
ก.4 Pay Bills หมายถึง บริการจ่ายชาระค่าสินค้ าและบริการ โดยสามารถทารายการได้ สงู สุด ตามจานวนเงินที่สามารถเบิกถอนสัง่ จ่ายได้ โดยไม่
จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
ข. บริการ GFMIS หมายถึง บริการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานราชการด้ วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาเงินรายได้ แผ่นดินส่งคลังผ่านระบบงาน KTB
Corporate Online
ข้ อ 20 ข้ อตกลงเกี่ยวกับการรับชาระด้ วย e-wallet
กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “e-wallet” ที่ออกหรือร่วมออกโดยธนาคาร และ/หรือโดยธนาคารพาณิชย์อื่น และ/หรือ Alipay.com
Co.,Ltd. (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “Alipay”) และ/หรื อ Tenpay Payment Technology Co.,Ltd. (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “Tenpay”) และ/หรื อโดยบริ ษัทอื่นหรื อสถาบันอื่นที่
เป็ นผู้ให้ บริการ e-wallet ซึง่ ต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม เรียกว่า “ผู้ให้ บริการ e-wallet” โดยใช้ เครื่องมือการรับเงิน
20.1 ร้ านค้ าสามารถรับชาระค่าสินค้ า/บริการด้ วย e-wallet จากผู้ชาระเงินที่เป็ นสมาชิกของผู้ให้ บริการ e-wallet ผ่านเครื่องอนุมตั ิบตั รอัตโนมัติหรืออุปกรณ์/ช่องทาง
ของธนาคารตามที่ระบุในข้ อตกลงและเงื่อนไขฯ หรือตามที่ธนาคารกาหนด
20.2 ร้ านค้ าต้ องไม่รับชาระด้ วยบริการ e-wallet สาหรับรายการค่าสินค้ า/บริการทีร่ ะบุไว้ ในตาราง “สินค้ า/บริการต้ องห้ าม Alipay/Wechat” ตามเอกสารแนบท้ าย
ข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ (และรายการสินค้ า/บริการต้ องห้ ามดังกล่าวอาจแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ในภาย
หน้ าตามที่ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ) และ/หรือจะต้ องรับชาระค่าสินค้ า/บริการด้ วย e-wallet ตามรายการค่าสินค้ า/บริการที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้
ร้ านค้ าจะรับชาระสินค้ า/บริการด้ วยบริการ e-wallet เฉพาะสินค้ า/บริการและ/หรือประเภทสินค้ า/บริการที่ได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร
20.3 ร้ านค้ าตกลงและรับทราบว่าผู้ชาระเงินจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุไว้ ดงั นี ้
20.3.1 เป็ นสมาชิกของผู้ให้ บริการ e-wallet และต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทังหมดที
้
่ผ้ ใู ห้ บริการ e-wallet แต่ละรายกาหนด
20.3.2 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือแท็บแล็ตและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตังระบบการช
้
าระเงินโดย e-wallet ของผู้ให้ บริการ e-wallet รายนันๆ
้
และมีสญ
ั ญาณอินเตอร์ เน็ตที่สามารถรองรับการชาระเงินผ่านระบบ e-wallet ของผู้ให้ บริการ e-wallet รายนันๆ
้
20.4 ในการรับชาระค่าสินค่า/บริการผ่านระบบของผู้ให้ บริการ e-wallet แต่ละครัง้ ร้ านค้ าจะต้ องดาเนินการดังนี ้
20.4.1 ร้ านค้ าตรวจสอบและรับ e-wallet ซึง่ มีลกั ษณะตามที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ร้านค้ าทราบเป็ นคราวๆโดยที่ e-wallet จะต้ องยังไม่หมดอายุ
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20.4.2
20.4.3

ร้ านค้ าแจ้ งราคาสินค้ า/บริการให้ ผ้ ชู าระเงินทราบเป็ นสกุลบาท (THB)
ร้ านค้ าส่งข้ อมูลรายการสินค้ า/บริการ รวมทังข้
้ อมูลการชาระเงินของรายการชาระเงินดังกล่าวมาที่ธนาคาร เพื่อขออนุมตั ิการชาระเงินจากผู้
ให้ บริการ e-wallet โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
20.4.3.1 ให้ ผ้ ชู าระเงินแสดงข้ อมูลการชาระงินและแสดงเครื่องมือการชาระเงิน ที่ระบุข้อมูลการชาระเงินตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้
ร้ านค้ าอ่านเครื่องมือการรับเงิน หรือ
20.4.3.2 ร้ านค้ าแสดงข้ อมูลการชาระเงินและแสดงเครื่องมือการรับเงิน ที่ระบุข้อมูลการชาระเงินตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ ผ้ ชู าระ
เงินอ่านเครื่องมือการรับเงิน
20.5 ร้ านค้ าตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่มีหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลใดๆซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้ อมูลการชาระเงินและข้ อมูลที่ได้ รับจาก
เครื่องมือการรับเงิน ที่ร้านค้ าเป็ นผู้ให้ ข้อมูล/ผู้ชาระเงินเป็ นผู้ระบุ
20.6 วิธีการและรายละเอียดของการโอนยอดเงินรวมจากการรับชาระค่าสินค้ า/บริการด้ วย e-wallet เป็ นไปตามที่เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
20.7 เมื่อผู้ชาระเงินทารายการชาระค่าสินค้ า/บริการและร้ านค้ าได้ สง่ คาสัง่ ขอโอนยอดเงินตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด แล้ วธนาคารจะสรุปยอดการ
ชาระเงินและส่งข้ อมูลการรับชาระเงินให้ กับผู้ให้ บริ การ e-wallet และธนาคารจะนาเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครฯตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารกาหนด
20.8 ในกรณีที่ร้านค้ ายินยอมให้ ผ้ ชู าระเงินคืนสินค้ า ยกเลิกการใช้ บริการ หรือร้ านค้ าลดราคาสินค้ า/บริการให้ ในภายหลังหรื อ ร้ านค้ าตกลงจะไม่คืนเป็ นเงินสด เช็ค
และ/หรื อตราสารหนีอ้ ื่น แก่ผ้ ชู าระเงินแต่ร้านค้ าตกลงจะทาหนังสือแจ้ งคืนตามแบบฟอร์ มที่กาหนดส่งให้ แก่ธนาคาร และยินยอมชาระเงินจานวนดังกล่าว ซึ่ง
ธนาคารได้ จ่ายเงิน และ/หรื อนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากให้ ร้านค้ าแล้ ว หรื อยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ ในใบสมัครฯ หรื อบัญชีอื่นใดที่
ร้ านค้ าแจ้ งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และ/หรื อบัญชีอื่นใดที่ร้านค้ า/เจ้ าของบัญชีมีอยู่กับธนาคาร คืนให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ e-wallet เพื่อให้ ผ้ ูให้ บริ การ e-wallet คืน
เงินดังกล่าวให้ กับผู้ชาระเงิน ในกรณีข้างต้ น ร้ านค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ชู าระเงินดาเนินการภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่มีการทารายการซื ้อ สินค้ า/บริ การนันๆ
้ ทังนี
้ ้
ร้ านค้ าตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากร้ านค้ าไว้ แล้ วแต่ประการใด
ในกรณี ที่ร้านค้ า ไม่ต้ องการรั บ คื น สิน ค้ า ที่ ผ้ ูชาระเงิน ซื อ้ หรื อ ตกลงสั่งซือ้ แล้ ว ให้ เขี ยนค าว่า “NO REFUND” (ไม่รับ คื น สิน ค้ า ) หรื อข้ อความที่ มี
ความหมายอย่างเดียวกัน ลงในใบเสร็จรับเงินทุกแผ่น และติดป้ายให้ ผ้ ชู าระเงินทราบชัดเจน
20.9 ร้ านค้ าตกลงจัดเก็บข้ อมูลการชาระเงิน และข้ อมูลการทารายการ ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดส่ง/บริ การ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) ชื่อสินค้ า/
บริการ ราคา ใบรับประกัน หลักฐานการรับสินค้ า/บริการ หลักฐานการส่งสินค้ า ใบเสร็จรับเงิน ที่อยูแ่ ละรายละเอียดของผู้ รับสินค้ า/บริการ และ CCTV Record
(หากมี) ทังในรู
้ ปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ มีความปลอดภัยจากการเข้ าถึง หรือการเปิ ดเผยสูบ่ คุ คลใดๆ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารหรือเจ้ าของ
ข้ อมูล เป็ นเวลาอย่างน้ อย 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่มีการทารายการชาระเงิน รวมถึงไม่จาหน่าย ซื ้อ จัดหา และเปลี่ยน หรื อกระทาการใดอันเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของธนาคารหรือเจ้ าของข้ อมูล และเมื่อไม่ได้ ใช้ งานแล้ ว ร้ านค้ าจะต้ องลบทาลายข้ อมูลดังกล่าวไม่ให้ สามารถอ่าน หรือนาไปใช้ งานได้ อีก และหากมีการละเมิด
ดังกล่าว ร้ านค้ าจะต้ องทาการแจ้ งธนาคารให้ ทราบในทันที
20.10 ในกรณีที่ธนาคาร และ/หรือผู้ใช้ บริการ e-wallet ร้ องขอ ร้ านค้ ามีหน้ าที่จดั ส่งข้ อมูลการชาระเงิน และข้ อมูลการทารายการ ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดส่งสินค้ า/บริการ ตามข้ อ 20.9 ให้ แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ในกรณีที่ร้านค้ าไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ธนาคารได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผล
ใด ร้ านค้ าจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับธนาคาร
20.11 ร้ านค้ าตกลงและรับทราบว่า กรณีที่ธนาคารปล่อยสภาพคล่องเงินบาทเพื่อสารองจ่ายเงินค่าสินค้ า/บริการให้ กบั ร้ านค้ า และ/หรือการสร้ างภาระผูกพันใดๆ ที่มี
ผลให้ ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้ กบั กลุม่ Alipay หรือกลุม่ Tenpay หรือผู้ให้ บริการ e-wallet รายอื่น (หากมี) (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “กลุม่ NR”)
ณ เวลาใดๆ ไม่เกินจานวนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือต่อกลุ่ม NR ซึ่งปั จจุบนั คิดเป็ นจานวนเงิน 600,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏ
ตาม ตามหนังสือการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิมาตรการป้องปรามการเก็งกาไรค่าเงินบาท ที่ ธปท.ฝกง.(21) ว.834/2560 ลงวันที่ 31 พฤกษาคม 2560
และที่จะได้ ออกมาเพิ่มเติมในอนาคต) ธนาคารมีสิทธิระงับการให้ บริ การรับชาระเงินผ่านระบบ e-wallet ของ Alipay หรื อ Tenpay หรื อผู้ให้ บริ การ e-wallet
รายอื่น (หากมี) แล้ วแต่กรณี ได้ ทนั ทีโดยปราศจากความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อร้ านค้ าและ/หรือบุคคลภายนอกโดยธนาคารจะแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ
20.12 ร้ านค้ าตกลงปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด เงื่อนไขหรื อวิธีปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการชาระเงินผ่าน e-wallet และ/หรื อ การดาเนินการตาม
ข้ อตกลงนี ้ ซึง่ ธนาคาร และ/หรือผู้ให้ บริการ e-wallet กาหนดขึ ้น ทังที
้ ่มีอยูแ่ ล้ วและที่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กาหนดขึ ้นในภายหน้ าทุกประการ
20.13 ร้ านค้ าตกลงปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ Alipay ตามเอกสารแนบท้ ายข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ด้ วย โดย
หากข้ อความตามข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ ขัดแย้ งกับข้ อกาหนดฯ ดังกล่าว ให้ ใช้ ข้อความตามข้ อกาหนดฯ ดังกล่าวแทน นอกจากนี ้ หากร้ านค้ าดาเนินการใดๆที่
ไม่เป็ นตามข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ หรื อตามข้ อกาหนดฯดังกล่าว และทาให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบชาระค่าเสียหายให้ แก่ Alipay ร้ านค้ าตกลงรับผิดชอบชาระ
ค่าเสียหายดังกล่าวให้ แก่ Alipay แทนธนาคารทุกประการ แม้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนีจ้ ะกาหนดไว้ เป็ นประการใดก็ตาม ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้ บริการ ewallet (ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน) ของร้ านค้ าได้ ทนั ที แม้ ไม่มีการผิดนัด/ผิดสัญญา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบล่วงหน้ า
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หน่ วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้ อตกลงการใช้ บริ การ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
Ver. 2019V3

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ Alipay
1. กฎข้ อบังคับสาหรับการชาระเงินโดยไม่ ผ่านการอนุมัติ (Rules for Unauthorized Payment)
(ก) ร้ านค้ าตกลงว่า หากทาง Alipay พิจารณา (ภายใต้ ดลุ ยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว) แล้ วว่าการให้ บริการ Alipay (รวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเพียง) ช่องทาง
ต่างๆในการชาระเงินของ Alipay) อยู่ภายใต้ ความเสี่ยงของการชาระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิ หรื อรายการทางธุรกรรมที่ทจุ ริ ต Alipay มีสิทธิระงับหรือ
ยกเลิกการให้ บริ การของรับชาระเงินของ Alipay ดังกล่าว โดยแจ้ งให้ ทราบเป็ นครัง้ คราว ซึ่งรวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเพียง) มีสิทธิในการปรับประเภทของ
วิธีการชาระเงิน การจากัดจานวนเงิน (ไม่วา่ ต่อรายการธุรกรรมหรือต่อวัน) สาหรับผู้ชาระเงินที่เป็ นสมาชิกของ Alipay (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “ผู้ใช้ บริการ”)
ที่ใช้ บริการเพื่อทารายการชาระเงินเป็ นครัง้ คราว
(ข) ในแต่ละเดือนปฏิทินใดๆ ถ้ าจานวนรวมกันของการชาระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิที่ยื่นรายการผ่านร้ านค้ าเกินกว่า (1) 5000 หยวน และ (2) 1/100,000
ของมูลค่ารวมของรายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว
(ค) ในกรณีที่ร้านค้ าไม่สามารถปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการป้องกันตามที่ Alipay กาหนด ภายใน 5 วันทาการที่ได้ รับแจ้ งจาก Alipay และ/หรื อธนาคาร แล้ ว
Alipay และ/หรือธนาคาร มีสิทธิของตนเพื่อระงับหรือยกเลิกการให้ บริการตามข้ อ (ง) ข้ างล่างนี ้
(ง) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ Alipay และ/หรือธนาคาร มีสิทธิยกเลิกหรือระงับการให้ บริการของ Alipay ได้ ทนั ที โดยแจ้ งให้ ร้านค้ าทราบเป็ นหนังสือหรือทางอีเมล์
1. Alipay และ/หรือธนาคาร สงสัยว่าร้ านค้ าไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดภายใต้ กาหนดนี ้
2. หากเกินเหตุการณ์ตามข้ อ (ข) และ/หรือ (ค) ข้ างต้ น กับร้ านค้ าเป็ นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน
3. ถ้ าจานวนรวมกันของรายการชาระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิที่ยื่นรายการผ่านร้ านค้ าเกินกว่า (i) 50,000 หยวน และ (ii) 1/10,000 ของมูลค่า
รวมของรายการธุรกรรมที่ยื่นรายการผ่านร้ านค้ า เป็ นระยะเวลา 2 เดือนติดต่อ หรือ
4. Alipay มีเหตุสมควรสงสัยว่าร้ านค้ าได้ รับผลกระทบจากการละเมิดข้ อตกลงเกี่ยวกับข้ อมูล (หมายถึง การสูญหาย ขโมย หรื อเข้ าถึงโดยไม่มี
อานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การหรือข้ อมูลเกี่ยวกับรายการธุรกรรมที่อยู่ในความครอบครองของร้ านค้ า (รวมทังลู
้ กจ้ า ง
ตัวแทน ผู้รับจ้ างช่วงหรือบุคคลอื่นใดที่กระทาในนามของตน) และ Alipay เห็นว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบกับความเสี่ยงของระบบ
ของ Alipay
2. รายการทุจริตและความเสี่ยง (Fraud and Risk)
(ก) ถ้ าผู้ใช้ บริ การเรี ยกร้ องว่ารายการชาระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิหรื อรายการทุจริ ตอื่นๆ ได้ ยื่นรายการผ่านร้ านค้ าหรื อผ่านแพลตฟอร์ มข อง
Alipay ร้ านค้ าจะปฏิบตั ิตามที่กาหนดดังต่อไปนี ้
1. ร้ านค้ าจะส่งมอบหลักฐานเกี่ยวกับรายการธุรกรรม เช่น ชื่อและราคาของสินค้ าหรื อบริ การ หลักฐานการส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การ (เช่น
CCTV) ใบเสร็ จรับเงิน และชื่อ และข้ อมูลการติดต่อผู้ใช้ บริ การ เป็ นต้ น ให้ แก่ Alipay และ/หรื อธนาคาร ภายใน 5 วันทาการ (หรื อ
ระยะเวลาน้ อยกว่าตามที่กาหนดในข้ อตกลงฯหรือตามที่ธนาคารกาหนด) นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร
2. ถ้ า Alipay และ/หรือธนาคารไม่ได้ รับหลักฐานเกี่ยวกับรายการธุรกรรม หรือรายการชาระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิเกิดขึ ้นจากความจงใจ
หรื อประมาทเลินเล่อของร้ านค้ า ร้ านค้ าจะชาระเงิ นเท่ากับจานวนเงินของรายการธุรกรรมดังกล่าวให้ แก่ Alipay และ/หรื อธนาคาร
(เพื่อให้ ธนาคารชาระคืนให้ แก่ Alipay) ทันที
3. ตามหลักฐานเกี่ยวกับรายการธุ รกรรมที่ใ ห้ ส่งมอบ Alipay และ/หรื อธนาคารมีสิทธิ ตามที่ได้ รับการสอบถามจากผู้ใ ช้ บริ การในการ
กาหนดให้ ชาระเงินคืนผู้ใช้ บริ การในกรณีของรายการชาระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งร้ านค้ าตกลงชดใช้ และดาเนินการใดๆ ไม่ให้
Alipay และ/หรื อธนาคารได้ รับ ผลกระทบจากจานวนที่ มี การตกลงระหว่า ง Alipay และธนาคาร (แต่ล ะฝ่ ายจะด าเนิ น การอย่า ง
สมเหตุสมผล) เพื่อชาระคืนให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการขจัดข้ อสงสัย Alipay ไม่มีสิทธิหกั กลบลบหนี ้ หักเพื่อชาระหนี ้ หรือหักชาระ
เงินดังกล่าวกับเงินหรือความรับผิดใดๆ ของ Alipay ตามสิทธิที่ Alipay มีสิทธิในการดาเนินการหักชาระหนี ้
(ข) ร้ านค้ าตกลงและยินยอมให้ Alipay และ/หรื อธนาคารเข้ าไปในสถานประกอบการของร้ านค้ าในช่วงเวลาปกติในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้
Alipay และ/หรือธนาคารดาเนินการตรวจสอบความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของร้ านค้ าและความมีประสิทธิภาพของร้ านค้ า (ในการ
ปฏิเสธรายการธุรกรรมที่ห้ามดาเนินการ, รายการชาระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิ หรื อ ธุรกรรมที่ทจุ ริ ตอื่นๆ) ถ้ า Alipay และ/หรื อธนาคารมี
เหตุผลที่น่าเชื่อถือว่ามีรายการธุรกรรมที่ห้ามดาเนินการ, รายการชาระเงินโดยไม่ผ่านการอนุมตั ิ หรือ ธุรกรรมที่ทจุ ริตอื่นๆ เมื่อร้ านค้ าได้ รับแจ้ ง
เป็ นหนังสือจาก Alipay และ/หรือธนาคาร
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3. นโยบายในการชาระเงินของ Alipay
(ก) ร้ านค้ าจะไม่ดาเนินการ (ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อม) ในการเรียกเก็บเงินใดๆเพิ่มเติมจากผู้ใช้ บริการเว้ นแต่จากการดาเนินธุรกิจตามปกติของ
ตน
(ข) ร้ านค้ าจะไม่ดาเนินการสร้ างข้ อจากัดให้ ลกู ค้ าของตนจากการใช้ บริ การของ Alipay ในการชาระเงิน ณ จุดหรือช่องทางการขายสินค้ า/บริ การ
รวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเพียง) การกาหนดจานวนเงินต่าสุดหรือสูงสุดในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การจากผู้ใช้ บริการที่จะใช้ บริการของ Alipay ในการ
ชาระเงิน
(ค) ร้ านค้ ายอมรับว่า Alipay จะไม่ให้ บริการการชาระเงินของ Alipay ในการชาระเงินสาหรับธุรกรรมต้ องห้ ามตามที่ Alipay กาหนด (รวมทังการ
้
ชาระเงินในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องห้ าม) หรื อตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อการฝ่ าฝื นนโยบายภายในของ Alipay (ตามที่ได้ รับแจ้ งจาก
Alipay หรื อธนาคารเป็ นครัง้ คราว) และร้ านค้ าจะต้ องส่งมอบข้ อมูลผลิตภัณฑ์ของร้ านค้ าตามที่ได้ รับการร้ องขอโดยมีเหตุอนั สมควรเป็ นครัง้
คราวจาก Alipay หรื อธนาคาร และร้ านค้ าจะต้ องไม่ขายผลิตภัณฑ์ผ่านแพลตฟอร์ มของ Alipay สาหรับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวที่มีสิ่งที่ต้องห้ าม
ขายตามกฎหมาย รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเพียง สินค้ า/บริการต้ องห้ ามตามรายชื่อที่กาหนดในเอกสารแนบท้ าย ซึง่ รายชื่อดังกล่าวอาจมีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว ตามรายละเอียดที่จะได้ แจ้ งให้ ร้านค้ าทราบ (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผลิตภัณฑ์ต้องห้ าม”) และร้ านค้ า
จะต้ องดาเนินการเพื่อไม่ให้ มีธุรกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องห้ ามซึง่ ใช้ บริการผ่านระบบของ Alipay
(ง) ร้ านค้ าจะต้ องใช้ บริการ Alipay เฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็ นการประกอบธุรกิจหลักของร้ านค้ าตามที่ได้ แจ้ งแก่ธนาคารและ/หรือ Alipay
(จ) ร้ านค้ าจะเก็บรักษารายละเอียดของการทาธุรกรรมเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ทาธุรกรรมสาเร็จ (หรือระยะเวลามากกว่าตามที่กาหนด
ในข้ อตกลงฯ หรื อตามที่ธนาคารกาหนด) และ Alipay หรื อธนาคารมีสิทธิร้องขอรายละเอียดดังกล่าว และร้ านค้ าจะส่งมอบข้ อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกรรมให้ แก่ Alipay ผู้รับจ้ างของ Alipay ผู้มีอานาจที่มีอานาจกากับ Alipay ซึ่งรวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเพียง) ข้ อมูลเกี่ยวกับร้ านค้ าผลิตภัณฑ์
และจานวนเงิน สกุลเงิน เวลาและคู่กรณีของธุรกรรมภายใน 3 วันทาการ (หรื อระยะเวลาน้ อยกว่าตามที่กาหนดในข้ อตกลงฯ หรื อตามที่
ธนาคารกาหนด) นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก Alipay และ/หรือธนาคาร ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อจากัดทางกฎหมายของกฎหมายที่ใช้ บงั คับโดย Alipay
อาจจะแจ้ งชื่อของผู้รับจ้ างของ Alipay ผู้มีอานาจกากับ Alipay ดังกล่าวให้ แก่ร้านค้ า ทังนี
้ ภ้ ายใต้ ข้อจากัดทางกฎหมายของกฎหมายที่ใช้
บังคับเช่นกัน
4. การตรวจสอบข้ อมูล
เพื่อให้ Alipay ด าเนิ น การตามหน้ า ที่ ของตนและปฏิบัติ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่ ใช้ บังคับ ร้ านค้ า จะส่งมอบรายละเอียดและข้ อมูล (รวมทัง้
รายละเอียดและข้ อมูลของธุรกรรม) ให้ แก่ Alipay เป็ นครัง้ คราว เมื่อได้ รับแจ้ งโดยมีเหตุอนั สมควรจาก Alipay และ ร้ านค้ าจะมอบอานาจให้ Alipay และ
ธนาคาร เพื่อที่ จะส่งมอบรายละเอียดและข้ อมูล ที่เกี่ ยวข้ องดังกล่า วให้ แ ก่ห น่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานกากับที่ มีอานาจและผู้ใ ห้ บ ริ การที่เป็ น
บุคคลภายนอก เพื่อการสอบสวนและตรวจสอบตามที่สมควร
5. ข้ อกาหนดของกฎหมายว่ าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ร้ านค้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ ายและการคว่าบาตร (Sanctions) (รวมเรียกว่า “AML”) และร้ านค้ าจะให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบาย
และข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับ AML ของร้ านค้ า ไม่ว่าเป็ นการตรวจสอบ ณ สถานที่ทางานหรื อให้ จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเพียง) การ
ตรวจสอบสาหรับการบริหารจัดการของร้ านค้ า การตรวจสอบการคว่าบาตร (Sanctions) และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง (Political Exposed Review)
และการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
6. ทรัพย์ สินทางปั ญญา
1. Alipay เป็ นเจ้ าของหรื อได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สาหรับการอนุญาตตามที่เหมาะสมโดยเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การของ Alipay และให้
สิทธิใช้ ยี่ห้อและโลโก้ ของ Alipay รวมทังสิ
้ ทธิทงหมดในทรั
ั้
พย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ภายใต้ ข้อตกลงระหว่างธนาคารและ Alipay
และข้ อตกลงใดๆ ระหว่าง Alipay กับเจ้ าของทรัพย์สินทางปั ญญา Alipay อนุญาตให้ ธนาคารใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาในการใช้ บริ การของ
Alipay แพลตฟอร์ มของ Alipay และยี่ห้อและโลโก้ ของ Alipay (ที่ตนเองเป็ นเจ้ าของหรือได้ รับสิทธิให้ ใช้ ) แต่เพียงผู้เดียวตามข้ อตกลงระหว่าง
ธนาคารและ Alipay โดยการอนุญาตให้ ใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวที่ให้ แก่ธนาคารเป็ นการอนุญาตให้ ใช้ แบบไม่จากัดและไม่สามารถให้
อนุญาตให้ ใช้ สิทธิช่วงได้ (เว้ นแต่เป็ นการให้ อนุญาตแก่ร้านค้ า โดยร้ านค้ าต้ องปฏิบตั ิตามข้ อนีด้ ้ วยโดยเสมือนกับร้ านค้ าเป็ นธนาคาร) และ
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แบบห้ ามโอนสิทธิ ต่อไป และ Alipay อาจแก้ ไขหรื อยกเลิกการอนุญาตได้ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษรในช่วงระยะเวลาใดๆและธนาคาร

2.

ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ยี่ห้อและโลโก้ ของ Alipay เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ บริการของ Alipay ภายใต้ ข้อตกลงตามสัญญาระหว่าง Alipay และ
ธนาคาร และกรณีร้านค้ ามีสิทธิใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าว ร้ านค้ าตกลงว่าการใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวไม่ถือว่าเป็ นการโอน
กรรมสิทธิ์และร้ านค้ าจะใช้ ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลในการป้องกันทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวจากการละเมิดหรือความเสียหาย
และจะยกเลิกการใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวโดยทันทีเมื่อข้ อตกลงระหว่าง Alipay และธนาคาร หรื อข้ อตกลงฯระหว่างร้ านค้ าและ
ธนาคารเลิกกัน
ในระหว่างระยะเวลาตามข้ อตกลงฯ ภายใต้ วตั ถุประสงค์เฉพาะการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อตกลงฯ และภายใต้ ข้อกาหนดตามข้ อตกลงฯ ร้ านค้ า
อนุญาตให้ Alipay และธนาคาร ใช้ แบบไม่จากัดและไม่สามารถให้ อนุญาตให้ ใช้ สิทธิช่วงได้ และไม่มีการเรี ยกเก็บค่าสิทธิสาหรับสื่อโฆษณา
และ/หรื อเอกสารอื่นที่คล้ ายกันซึ่งมีทรัพย์สินทางปั ญญาของร้ านค้ า ในกรณีจาเป็ นสาหรับ Alipay และธนาคาร ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน
ตามสัญญาใดๆ และสามารถอ้ างถึงชื่อของร้ านค้ าในประกาศสาธารณะในฐานะที่ผ้ ใู ช้ บริการของ Alipay และร้ านค้ ารับรองและรับประกันต่อ
Alipay และธนาคารว่าร้ านค้ าได้ รับอนุญาต การอนุญาต การอนุมตั ิและใบอนุญาตทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปั ญ ญาของร้ านค้ า ซึง่
การใช้ จะไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น

7. ข้ อมูลส่ วนตัว
ร้ านค้ าตกลงรับผิดชอบในการดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยและโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการ (โดยไม่วา่ จะ
ถูกต้ องหรื อไม่ และไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม) โดยร้ านค้ าตกลงดาเนินการโดยใช้ ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการดาเนินการเพื่อให้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การได้ รับการป้องกันจากการใช้ ที่ไม่ถกู ต้ องและสูญหาย หรื อการเข้ าถึงโดยไม่มีอานาจ การแก้ ไขหรื อการเปิ ดเผย แล ะจะแจ้ งให้
ธนาคารและ Alipay ทราบทันที เมื่อมีการสูญหายหรื อการเปิ ดเผยหรื อเข้ าถึงโดยไม่มีอานาจข้ อมูลส่วนบุค คลดังกล่าว และร้ านค้ าจะรักษาข้ อมูล
รายละเอียดการชาระเงินเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับและข้ อกาหนดภายในของตน ทังนี
้ ้ คาว่า “ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้ อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลธรรมดาซึง่ มีปรากฏข้ อมูลบ่งเฉพาะ (ว่าหมายถึงบุคคลใด) หรือสามารถรู้การบ่งเฉพาะได้ จากข้ อมูลดังกล่าวหรือจากการดาเนินการตาม
ข้ อตกลง ทังนี
้ ้ Alipay มีสิทธิโอนข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม (รวมทังข้
้ อมูลส่วนบุคคล) ให้ แก่บริษัทในเครือของ Alipay ที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
ข้ อตกลง
8. การรักษาความลับของข้ อมูล
ร้ านค้ ายอมรับว่าข้ อมูลความลับของ Alipay เป็ นข้ อมูลที่มีคา่ สาหรับเจ้ าของข้ อมูล และตกลงจะเก็บรักษาความสับสาหรับข้ อมูลความลับดังกล่าวทังหมด
้
ที่ได้ รับจากธนาคารและ Alipay ร้ านค้ าจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับดังกล่าวให้ แก่บคุ คลใดๆ เว้ นแต่เพื่อการดาเนินการตามข้ อตกลงฯ หรื อตามที่กาหนด
โดยกฎหมายที่ใช้ บงั คับหรื อหน่วยงานที่มีอานาจ และภายใต้ ขอบเขตที่ดาเนินการได้ ตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับร้ านค้ าจะแจ้ งให้ ธนาคารและ Alipay ทราบ
ก่อนที่จะเปิ ดเผย และเมื่อข้ อตกลงฯ ระหว่างธนาคารและร้ านค้ าเลิกกัน หรือร้ านค้ าได้ รับแจ้ งจากธนาคาร หรือ Alipay ร้ านค้ าจะส่งคืนหรือทาลายข้ อมูลที่
เป็ นความลับของ Alipay ทันที อย่างไรก็ดี แม้ จะมีข้อกาหนดตามข้ างต้ นก็ตาม ร้ านค้ ามีสิทธิเก็บสาเนา ของข้ อมูลความลับ ของ Alipay ได้ เพื่อการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ หรือเพื่อใช้ สิทธิตามข้ อตกลงฯระหว่างธนาคารและร้ านค้ า ภายใต้ เงื่อนไขว่า การเก็บข้ อมูลความลับดังกล่าวจะต้ อ งไม่นาไปใช้ เพือ่
วัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ “ข้ อมูลความลับ” หมายความถึง ข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปวาจา ลายลักษณ์อกั ษร หรื อรูปแบบใดๆ
รวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเพียง) เนือ้ หาและการดาเนินการใดๆ ตามข้ อตกลง แผนทางธุรกิจ ตารางแสดงส่วนของเจ้ าของ งบประมาณ งบการเงิน ต้ นทุน ราคา
และแผนการตลาด สัญญา และใบอนุญาต พนักงาน ลูกค้ า ผู้รับจ้ าง ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน หรื อรายการนักลงทุน เทคโนโลยี โนว์ฮาว ขัน้ ตอนทางธุรกิ จ
ความลับทางการค้ า และรูปแบบทางธุรกิจ บันทึก โครงร่าง โฟลวชาร์ ต สูตร แบบพิมพ์เขียว และส่วนประกอบของข้ อมูลดังกล่าว และรหัสต้ นฉบั บ (source
code) รหัสแปล (object code) กราฟิ กดีไซน์ ส่วนต่อประสานกับ ผู้ใช้ (user interfaces) และทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ รวมทัง้ ข้ อมูลดังกล่าวของลูกค้ า
ผู้รับจ้ าง หรื อบุคคลภายนอก (รวมทัง้ เทคโนโลยี ส่วนต่อกับผู้ใช้ (interface technology) ซิเคียวริ ตี ้โปรโตคอล (security protocol) และ การรับรองใดๆที่
ได้ รับจาก Alipay
9. ข่ าวสารสาธารณะ
ร้ านค้ าจะไม่แถลงหรือปล่อยข่าวสูส่ าธารณะเกี่ยวกับการดาเนินการให้ บริการของ Alipay เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจาก Alipay และ ธนาคาร หรือเป็ น
การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับที่มีผลกับร้ านค้ า อย่างไรก็ดี ข้ อจากัดดังกล่าวจะไม่ห้าม Alipay ในการแถลงข่าวทัว่ ๆไปในธุรกิจหรื อการให้ บริการของ
Alipay หรือนอกเขตอานาจของพื ้นที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
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10. ความรับผิดชอบของร้ านค้ า
(ก) ร้ านค้ าตกลงว่าข้ อมูลทังหมดที
้
่ร้านค้ าเปิ ดเผยให้ แก่ Alipay และธนาคาร เป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ตรงตามความเป็ นจริ งและครบถ้ วน และร้ านค้ า
จะแจ้ งให้ Alipay และธนาคารทราบทันที หากมีการกระทาหรื อเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อข้ อรับรองหรื อรับประกันใดๆของ
ร้ านค้ า
(ข) (1) ร้ านค้ าจะใช้ บริ การของ Alipay เพื่อการดาเนินธุรกิจของตนเอง และตามที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงฯ และร้ านค้ าจะดาเนินการเพื่อไม่ให้ มี
รายการธุรกรรมสาหรับการเติมเงินบัญชี การโอนบัญชี หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึง่ เกี่ยวกับการโอนเงินที่ไม่รายการธุรกรรมรองรับ และ
(2) ร้ านค้ าจะใช้ บริการของ Alipay เพื่อธุรกิจของตนเอง และจะไม่ใช้ บริการของ Alipay เพื่อดาเนินการธุรกิจหรื อไม่ใช่เพื่อธุรกิจสาหรับบุคคล
อื่น
(ค) ร้ านค้ า รวมทัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คู่มือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อขัน้ ตอนการให้ บริ การของร้ านค้ า จะใช้ บริ การแพลตฟอร์ มของ
Alipay ตามข้ อกาหนด และจะดาเนินการให้ ระบบของร้ านค้ าใช้ งานสอดคล้ องกับข้ อกาหนดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และขันตอนการบริ
้
การ
โดย Alipay เกี่ยวกับการดาเนินการสาหรับคาสัง่ และการส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การ ซึ่งอาจแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นครัง้ คราว ทังนี
้ ้ Alipay จะไม่
รับผิดชอบสาหรับความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ เนื่องมาจากข้ อขัดข้ องใดๆ จากระบบของร้ านค้ า
(ง) ร้ านค้ าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวกับผู้ใช้ บริการสาหรับการร้ องเรียนหรือปฏิเสธของสินค้ าหรือบริการ
(จ) ร้ านค้ าจะดาเนินการด้ วยค่าใช้ จา่ ยของตนในการดูแลให้ โปรแกรมและอุปกรณ์ใดๆ (รวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเพียง) เครื่องสแกนบาร์ โค๊ ด วงจรและ
ระบบใดๆ) ให้ อยูภ่ ายใต้ สภาพที่ดีใช้ การใช้ งานและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ มของ Alipay
(ฉ) ร้ านค้ าจะดาเนินการตามข้ อกาหนดในการรักษาความปลอดภัยในการชาระเงินทังหมดตามที
้
่ได้ รับแจ้ งจาก Alipay
11. ข้ อรับรองและรับประกันของร้ านค้ า
ร้ านค้ ารับรองและรับประกันว่า (1) ร้ านค้ าเป็ นบริษัทและ/หรือนิติบคุ คลที่จดั ตังโดยถู
้
กต้ อง และยังมีผลและสถานะที่ดีภายใต้ กฎหมายของประเทศที่จดั ตัง้
(2) ร้ านค้ าได้ จดทะเบียนอย่างถูกต้ องในเขตอานาจที่ตนดาเนินธุรกิจ (3) ร้ านค้ ามีใบอนุญาต การอนุญาตของหน่วยงานราชการและมีอานาจทางกฎหมาย
ที่กาหนดในการประกอบธุรกิจในเขตอานาจที่ตนดาเนินธุรกิจ (4) ร้ านค้ ามีอานาจและสิทธิในทางกฎหมายในการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงฯ และจะดาเนิน
ธุรกรรมตามข้ อตกลงฯ (5) เมื่อร้ านค้ าลงนามในข้ อตกลงฯ แล้ ว ข้ อตกลงฯ นันมี
้ ผลใช้ บงั คับตามกฎหมายและเว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อตกลงฯ
ร้ านค้ าไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการอนุญาตหรื อความยินยอมของบุคคลหรื อหน่วยงานราชการใดๆ เพื่อดาเนินการใดๆตามข้ อตกลงฯ (6) การลงนามและการ
ดาเนินการตามข้ อตกลงฯ ไม่ขดั หรือแย้ งกับหนังสือจดทะเบียนจัดตังหรื
้ อข้ อบังคับหรือเอกสารจัดตังอื
้ ่นๆของร้ านค้ า และไม่ทาให้ ร้านค้ า ปฏิบตั ิผิดสัญญา
ใดๆหรือฝ่ าฝื นกฎหมายใดๆ (7) ร้ านค้ าไม่มีคดีความ การดาเนินการพิจารณา การสืบสวน กับร้ านค้ าที่อาจมีผลกระทบกับร้ านค้ าหรือบริษัทในเครือ ซึง่ อาจ
มีผลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ใดๆตามข้ อตกลงฯ และ (8) ค้ าสินค้ าและ/หรือบริการที่จาหน่ายโดยร้ านค้ าผ่านการใช้ บริการ Alipay จะต้ อง (ก)
เป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับทังหมดและ
้
(ข) ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) ทรัพย์สินทางปั ญญาและกรรมสิทธิ์ของบุคคล
อื่น
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ตารางสินค้ า/บริการต้ องห้ าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)

ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)

Illegal political audio visual products and publications
Illegal political program channels
State secret documents and information
Pornographic and vulgar audio visual products, channels and publications
Pornographic and vulgar erotic services
Gambling devices and accessories
Lottery
Gambling service
Narcotics and related accessories
Weapons of all types ( including daggers, firearms and accessories) , replica
weapons, ammunitions and explosives)
Military or police equipment
Illegally obtained proceeds or properties as result of crime

สื่อ สิง่ พิมพ์ภาพและเสียงทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย
รายการทีวีการเมืองที่ผิดกฎหมาย
เอกสารและข้ อมูลลับของรัฐ
สื่อ สิง่ พิมพ์ภาพและเสียงที่เกี่ยวกับสิง่ ลามกอนาจาร
การบริ การทางเพศ
อุปกรณ์การพนันและอุปกรณ์เสริ ม
ล็อตเตอรี่
บริ การพนัน
ยาเสพติดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
อาวุธทุกประเภท (รวมถึงมีดสัน,้ อาวุธปื นและอุปกรณ์เสริ ม), อาวุธจาลอง, กระสุนปื น
และวัตถุระเบิด)

Poisonous or hazardous chemicals prohibited by Applicable Law and/or the laws
of the People's Republic of China
Batons and electric batons
Lock picking tools and accessories
Anesthetic, psychotropic or prescription medicine prohibited by the People's
Republic of China; illegal unregistered medicine
Fetal gender determination
Aphrodisiac
Medical services, including medical consulting, hypnotherapy, plastic surgery
Hacking services or accessories
Malwares
Software or services that may jeopardize the reputation and goodwill Alipay or any
of its Affiliates or related party
Illegal publication of certificates issuing or carving of stamps
Crowd funding
Video chatting services
All religious websites, publication or accessories
Online cemeteries and ancestor worshipping
Sales of personal information (e.g. identity card information)
Espionage equipment and accessories
Services or products that infringe on personal privacy (e.g. online activity
monitoring)
Pyramid schemes and multi-level marketing
Gold investment
Cash disbursement from credit funding sources (e.g. credit cards)
Counterfeit currency
Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, bank cards)

อุปกรณ์ทางทหารหรือตารวจ
เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ โดยไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ผิ ด กฎหมายอั น เนื่ อ งมาจากการเกิ ด
อาชญากรรม
สารเคมี ที่ เ ป็ นพิ ษ หรื อ เป็ นอัน ตรายที่ ต้ อ งห้ า มตามกฎหมายที่ ใ ช้ บัง คับ และ/หรื อ
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Batons และ batons ไฟฟ้า
เครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับการโจรกรรม
ยาชา ยาระงับความรู้ สึกจิตเวช หรื อยาตามใบสัง่ แพทย์ ที่ต้องห้ ามโดยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน; ยาที่ไม่ขึ ้นทะเบียนตามกฎหมาย
การกาหนดเพศทารกในครรภ์
ยาเสริ มสมรรถภาพทางเพศ
บริ ก ารทางการแพทย์ ร วมทัง้ การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการแพทย์ การสะกดจิ ต การ
ศัลยกรรมด้ วยพลาสติก
บริ การหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแฮ็กข้ อมูล
มัลแวร์
ซอฟต์แวร์ หรื อบริ การที่อาจเป็ นอันตรายต่อชื่ อเสีย ง Alipay หรื อบริ ษัทในเครื อหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
การออกใบรับรอง หรื อประทับตรารับรองที่ผิดกฎหมาย
การระดมทุน
บริ การสนทนาวิดีโอ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับศาสนา สื่อสิง่ ตีพิมพ์หรื อสิง่ อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
สุสานออนไลน์และการบูชาบรรพบุรุษ
การขายข้ อมูลส่วนบุคคล (เช่น ข้ อมูลบัตรประจาตัวประชาชน)
อุปกรณ์จารกรรม
บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดความเป็ นส่วนตัว (เช่น การสืบดูกิจกรรมออนไลน์)
แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดับ
การลงทุนทองคา
การถอนเงินสดจากแหล่งเงินทุนเครดิต (เช่น การถอนเงินสดจากบัญชี บัตรเครดิ ต
(Cash Advanced))
สกุลเงินปลอม
การขายข้ อมูลทางการเงินที่ผิดกฎหมาย (เช่น บัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร)
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หน่ วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้ อตกลงการใช้ บริ การ Krungthai Corporate Online, KTB-EDC QR, Thai QR Code, Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment
Ver. 2019V3

ตารางสินค้ า/บริการต้ องห้ าม Alipay/Wechat
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
Stock and securities
Mutual Funds
Insurance products and platforms
Financial products and services
Rebate or cashback services
Software or products related to trading of financial products and information
Single- purpose prepaid cards ( including gift cards and other stored value
cards)
Illegal or un-registered fund-raising activities
Foreign exchange services
Peer to peer (P2P) lending services
Payment by instalments service
Trading in invoices issued within the Peoples’ Republic of China
Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin)
Satellites and antennas
Archaeological and cultural relics
Trading or distribution of currency (both RMB and foreign currencies)
Counterfeit or replica food products
Online sale of tobaccos and cigarettes
Fireworks and firecrackers
Crude oil
Human organs
Surrogacy services
Services to facilitate plagiarism and examination fraud
Protected species
Smuggled goods
Sales of distribution of event tickets without license (e.g. Olympic Games or
World Expo tickets)
Seeds
Real estates
Charitable Organizations
Auction sites and services
Pawn services
Lucky draw
Sale of animals, plants or products with contagious and hazardous diseases
Sale of animals, plants or products originating from areas declared with an
epidemic outbreak of contagious diseases
Services or products facilitating unlawful public gathering

ประเภทธุรกิจ (ภาษาไทย)
หุ้นและหลักทรัพย์
กองทุนรวม
ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์ มประกันภัย
ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน
การคืนเงิน หรื อบริ การคืนเงิน
ซอฟต์แวร์ หรื อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายผลิตภัณฑ์ การเงิน
บัตรเติมเงิน (รวมทังบั
้ ตรของขวัญและบัตรเติมเงินอื่น ๆ )
กิจกรรมระดมทุนที่ผิดกฎหมายหรื อไม่จดทะเบียน
บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การกู้ยืมแบบ peer to peer (P2P)
การชาระแบบผ่อนชาระ
การซื ้อขายใบกากับสินค้ าที่ออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การซื ้อขายหรื อขายสกุลเงินเสมือนจริ ง (เช่น Bitcoin,Litecoin)
ดาวเทียมและเสาอากาศ
โบราณวัตถุและที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
การซื ้อขายหรื อการกระจายของสกุลเงิน (ทัง้ RMB และเงินตราต่างปประเทศ)
สินค้ าลอกเลียนแบบหรื ออาหารปลอม
ขายบุหรี่ และยาสูบออนไลน์
ดอกไม้ ไฟและพลุ
น ้ามันดิบ
อวัยวะมนุษย์
บริ การการตังครรภ์
้
แทน
บริ การที่เอื ้อต่อการคัดลอกผลงาน และการโกงการสอบ
สัตว์ที่ได้ รับการคุ้มครอง
สินค้ าลักลอบนาเข้ า
การขายแจกจ่ายตัว๋ งานโดยไม่มีใบอนุญาต (เช่น งานแข่งขันกี ฬาโอลิมปิ ก หรื อตัว๋ World
Expo)
เมล็ดพันธุ์พืช
อสังหาริ มทรัพย์
องค์กรการกุศล
บริ การการประมูล
บริ การจานา
ชิงโชค
การขายสัตว์ พืช หรื อสิง่ ที่มีโรคติดต่อและเป็ นอันตราย
การขายสัตว์ พืช หรื อผลิตภัณฑ์ที่มาจากพื ้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคระบาด
บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่เอื ้อต่อการชุมชนในที่สาธารณะที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
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